
 
 
  
                                                 
 
                                                                Județul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 
 

HOTĂRÂREA NR. 213 
privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al 
societății TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea pe anul 2019 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară la data de 

31.10.2019; 

Examinând proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al  

societății Transport Public  S.A. Tulcea pe anul 2019, proiect din inițiativa primarului; 

Luând în discuție Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea, înregistrat sub  

nr. 33.784/25.10.2019, raportul întocmit de societatea  Transport Public S.A. Tulcea înregistrat sub nr. 

3986/22.10.2019  și raportul întocmit de Compartimentul Guvernanță Corporativă și Direcția Economică din 

cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 33.783/25.10.2019; 

Reţinând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 1 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

- art. 10 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 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, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/2019 – Legea bugetului de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 64/24.04.2019 privind aprobarea Bugetului de 

Venituri și cheltuieli al societății Transport  Public S.A. Tulcea pe anul 2019 și a anexelor de fundamentarea 

a acestuia; 

În conformitate cu art. 85 alin. (5), art. 129 alin. (2) lit. a), lit. b) și d), alin. (3) lit. d) și alin. (7)  

lit. n), art.136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și (3), art.196 alin. (1) lit. a), art.197 alin. (4) și art.199 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1  Se rectifică Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Transport Public  S.A. Tulcea pe 

anul 2019, precum și anexele de fundamentare nr. 2 și nr. 4, conform anexelor nr. 1 - 3, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea           

nr. 64/24.04.2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri și cheltuieli al societății Transport Public S.A. 

Tulcea pe anul 2019 se modifică în mod corespunzător. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se împuternicește societatea Transport Public  

S.A. Tulcea. 

Art. 4 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarâri 

autorităților și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

 

Hotărârea a fost adoptată  cu 12 voturi ale consilierilor locali din totalul de 18 consilieri locali 

prezenti. 

              CONTRASEMNEAZĂ                                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
             SECRETAR GENERAL,                                                            CONSILIER,     
                Jr. BRUDIU Maria                                                              VÂLCU Dumitru     



 













 


