
H  O  T  Ă  R  Â  R  E  A    Nr. 26 
                      pentru aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al 

S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea pe anul 2010 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară 
la data de 26 februarie 2010; 
 Examinând proiectul de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli pe anul 2010 al S.C. Transport Public S.A. Tulcea, din iniţiativa primarului; 
 Luând în discuţie raportul prezentat de S.C. Transport Public S.A. Tulcea, 
înregistrat sub nr.389/2010 ; 

Reţinând   avizul   comisiilor   de   specialitate   ale   Consiliului   Local  al 
Municipiului Tulcea; 
 Având în vedere : 
- prevederile Legii nr. 11/2010 Legea bugetului de stat pe anul 2010; 
- prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea 
acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 92/2007 Legea serviciilor de transport public local , cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) , lit. d), art. 45 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 ali. (1), (3) şi (6) şi art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr.215/2001 
- Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
                H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art. 1.  Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul  2010 al S.C. 
Transport Public S.A. Tulcea, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art. 2.  Aprobă programul de dezvoltare pe anul 2010, conform anexei nr. 2, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3.  Modificările şi completările ulterioare ale  Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli intervenite în cursul anului 2010 se vor aproba prin hotărâre a Adunării 
Generale a Acţionarilor respectându-se actele normative în vigoare. 
 Art. 4.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte S.C. 
Transport Public S.A. Tulcea. 
 Art. 5. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei  hotărâri 
autorităţilor  interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

Hotărârea a fost adoptată cu 20  voturi ale consilierilor. 
 

      CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
           Jr.BRUDIU Maria                                                                   STAN Ionel 


