TERMO CALOR CONFORT S.A., Sediul social: Str. Calea Bucureşti, bloc U4 mezanin, Piteşti,
Argeş, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerţului Argeş: J03/880/10.09.2010, Cod Unic
Înregistrare: RO27374805, Capital social vărsat: 9.539.000 lei
ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli
al TERMO CALOR CONFORT S.A. pe anul 2020

Adunarea Generală a Acţionarilor a TERMO CALOR CONFORT S.A. întrunită în şedinţă
ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezenţa acţionarilor reprezentând 99,7274% din
capitalul social al societăţii;
Având în vedere:
-Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societăţii pe anul 2020 elaborată si
prezentata de către Direcţia Economica prin adresa nr. 971/13.02.2020;
-Decizia Consiliului de Administraţie al TERMO CALOR CONFORT S.A. nr. 1/18.02.2020 ;
- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii
bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei la nivelul unor operatori economici
la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct
ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu
modificările şi completările ulterioare.
Urmare discuţiilor şi propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat şi votului „pentru”
exprimat în proporţie de 99,7274% ;
În temeiul dispoziţiilor Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu
modificările ulterioare şi cele ale actului constitutiv al TERMO CALOR CONFORT S.A.;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al TERMO CALOR CONFORT
S.A. cu venituri totale în sumă de 60.333 mii lei şi cheltuieli totale în sumă de 60.191 mii lei
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Consiliul de Administraţie al TERMO CALOR CONFORT S.A. va valorifica potrivit
prevederilor legale în materie dispoziţiile prezentei hotărâri.
Hotărârea va fi comunicată de către secretarul tehnic A.G.A..
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
GONCEARU HORIA RADU
Preşedinte Consiliu de Administraţie

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AGA,
Adrian CRIVAC

Piteşti
Nr: 1/21.05.2020

