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Laboratoarele de incerciri fizico-chimice gi bacteriologice ale Staliilor de tratare gi epurare a apei Bistrila sunt acreditate
RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, asa cum este precizat in certificatul de acreditare nr. LI 1103

CONSILruL DE ADMINISTRATIE

DECIZIE
privind ayizareaproiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli al

S.C. AQUABIS S.A. Bistrita pe arrul202l

Consiliul de administratie al S.C. AQUABIS S.A. Bistrita, avand in vedere :

- Expunerea de motive nr. 8318 din 28.04.2021 a directorului general, directorului general adjunct si
directorului economic ;

- Nota de fundamentare privind determinarea cheltuielilor cu personalul si a contractelor de mandat pe anul
202t;

- Nota de fundamentare a Biroului tehnic-investitii la necesarul de achizitii din surse proprii ale societatii
pentru anul2021, anexa la Program investitii- 2021SC AQUABIS SA Bistrita;

- prevederile Ordinului nr. 381812019 al Ministerului Finantelor Publice privind aprobarea formatului si
structurii bugetului de venituri si cheltuieli;

- prevederile Ordonantei Guvernuliri nr. 2612013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari
sau detin direct ori indirect o participatie majoritxa, aprobata cu completari prin Legea 4712014, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Prevederile Legii nr.l5l202l a bugetului de stat pe anul 2021,
In temeiul art.17.l lit. f) din Actul constitutiv actualizat al S.C. AQUABIS S.A. Bistrita,

DECIDE:

Art.l. Se avizeaza proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe arnlJ 202I al S.C.
AQUABIS S.A. Bistrita, conform urmatorilor indicatori:

o venituri totale
. venituri din exploatare
o cheltuieli totale
. cheltuieli de exploatare
o profit brut

Adoptata in sedinta din data de 07.05.2021, cu un
administratori.

61.486 mii lei
61.001 mii lei
59.517 mii lei
57.176 mii lei

1.969 mii lei
, Art. 2. Se inairrteaza catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de

Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud proiectul Bugetului de Venituri si
Cheltuieli pe anul 2021;

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se incredinteaza conducerea executiva a
S.C. AQUABIS S.A. Bistrita
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