
                                                                                                                                                  
 
 
 

HOTĂRÂRE 
Nr.419/22.07.2022 

 
 

Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune desemnat prin Hotărârea 
Parlamentului României nr. 39/15.11.2021  

 
 

În temeiul art. 27 lit. e)  şi m) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii 
Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
În conformitate cu art. 7 alin. (9) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de 
Administraţie al SRR aprobat prin HCA nr. 9/2010, republicat, cu completările ulterioare prin HCA 
366/2020; 
 
În baza Legii nr. 317/2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2022; 
 
Având în vedere HCA nr. 397/2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SRR pentru 
anul 2022; 
 
Ţinând seama de avizul favorabil formulat în baza Dispoziţiei nr.II.40/19.07.2022 a Comitetului 
Director al SRR; 

 
În urma analizei şi votului asupra documentelor prezentate la pct. A4 de pe ordinea de zi a şedinţei 
din data de 22.07.2022 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Române de 
Radiodifuziune pentru anul 2022, prevăzut în Anexele 1-4, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  
Art.2.  –  Transferurile de sume solicitate de către conducătorii compartimentelor SRR vor fi realizate 
cu avizul Direcţiei Economice şi cu aprobarea Preşedintelui Director General, în limita resurselor 
financiare. 
 
Art.3.  –  În cazul sumelor rămase neangajate sau care nu mai pot fi angajate în cadrul exerciţiului 
financiar curent, vor fi transferate pe alte capitole/subcapitole de cheltuieli pentru a fi angajate, cu 
avizul Direcţiei Economice şi cu aprobarea Preşedintelui Director General. 
 
Art.4. – Conducătorii compartimentelor titulare de buget sunt direct răspunzători de încadrarea în 
bugetele repartizate. 
 
Art.5. – Direcţia Economică şi compartimentele competente din cadrul SRR, în considerarea 
competenţelor specifice, vor asigura punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri. 

 
 

 
Pentru conformitate, 

 
Răzvan Ioan DINCĂ   

 
Preşedinte 
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