
H  O  T  Ă  R  Â  R  E  A    Nr.6 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. 

Tulcea  
pentru anul 2015 şi a anexelor de fundamentare a acestuia 

 
  Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă 
ordinară la data de 13 februarie 2015; 
  Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2015 şi a anexelor de 
fundamentare a acestuia, proiect din iniţiativa primarului; 
  Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, 
înregistrată sub nr. 3512/04.02.2015 şi coraportul nr. 112/12.01.2015 al S.C. Transport 
Public S.A. Tulcea şi al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Tulcea, pentru 
justificarea fundamentării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi a anexelor 
de fundamentare a acestuia, înaintat cu adresa nr. 147/12.01.2015 la Unitatea 
Administrativă Teritorială Municipiul Tulcea şi înregistrat la această instituţie sub nr. 
952/13.01.2015; 

Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea; 

Având în vedere : 
- dispoziţiile Legii nr. 186/2014 - Legea bugetului de stat pe anul 2015, 

                    - prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată şi ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

- dispoziţiile Ordonanţei nr. 26/2013 a Guvernului României privind 
întărirea disciplinei financiare 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, 

- prevederile Ordinului nr. 2.032/2013 al viceprim-ministrului, 
ministrul finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget, privind aprobarea 
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de 
fundamentare a acestuia; 
              În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) şi d), alin. (3), lit. c) şi 
alin. (6) lit. a), pct. 14 din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 45, alin. (1), (2) şi (6), art. 49, alin. (1) şi (2) şi art. 115 alin. 
(1) lit. b) 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.  - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport 
Public S.A. Tulcea pentru anul  2015, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 



(2) Se aprobă următoarele anexe de fundamentare a bugetului de venituri şi 
cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru anul  2015 : 

-  Anexa 2 - Detalierea  indicatorilor  economico-financiari  prevăzuţi  în 
bugetul de venituri şi cheltuieli; 

- Anexa 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale; 
- Anexa 4 - Realizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari; 
- Anexa 5 - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare; 
- Anexa 6 - Programul de reducere a plăţilor restante cu prezentarea 

surselor; 
- Anexa  7 - Situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate; 
- Anexa  8 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a 

plăţilor restante. 
(3) Nivelul indicatorilor economico-financiari prevăzut în anexele de 

fundamentare nr. 2 - 8 poate fi depăşit, cu aprobarea consiliului de administraţie, cu 
condiţia de a nu influenţa nivelul indicatorilor prevăzuţi în anexa nr. 1. 
   

Art. 2.  În cursul anului 2015, modificările şi completările bugetului de 
venituri şi cheltuieli prevăzut la articolul 1 se vor aproba prin hotărâre a consiliului 
local, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 
   

Art. 3.  Anexele nr. 1- 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

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 şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a 
prevederilor sale. 

 
                     Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri 
locali prezenţi. 
 
 
          CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                            CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                           FRANDEŞ Claudia Alina 
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 





 





 





 





 





 





 





 





 



 



 
 





 



 


