
  HOTARAREA NR. 27 
privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al 

S.C. AGROPIETE S.A Tulcea, pe anul 2010 
 
          Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la 
data de 26.02.2010 ;                   
          Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 
al S.C. Agropiete S.A. Tulcea, pe anul 2010, proiect din initiativa primarului ;         
           Luand in discutie raportul intocmit de S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea, inregistrat sub 
nr. 752 din 05.02.2010 ; 
            Retinand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea ; 
 Avand in vedere prevederile: 
 -  Ordinului nr. 616/2000 referitor la aprobarea Normelor metodologice privind  
intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli de catre agentii economici; 
 -  Ordinului nr. 2121/5521 din 2001 privind modul de intocmire a bugetelor de 
venituri si cheltuieli pe anul 2002 la regiile autonome, societatile/companiile nationale, 
societatile comerciale, la care statul este actionar majoritar; 
 -    Legii nr. 11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010; 

-  Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, 
rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-
cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International; 

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si d), alin. (3) lit. c) si alin. (6) lit.  
a) pct. 19 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
 In temeiul art. 45 alin. (1) si (6) si art. 49 alin. (1) si (2) din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
                       

HOTARASTE: 
 
 Art. 1.  Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea 
pe anul 2010, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare. 
   Art. 2. Se aproba Programul de dezvoltare al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea pe anul 
2010, conform anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 3. Modificarile si completarile Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Programului 
de dezvoltare ale S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea pe anul 2010 vor fi aprobate prin hotarare a 
Adunarii Generale a Actionarilor, respectandu-se actele normative in vigoare. 
 Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste S.C. 
AGROPIETE S.A. Tulcea. 
 Art. 5. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarari 
autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
  
          Hotararea a fost adoptata cu 20 voturi ale consilierilor. 
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