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Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

 

HOTĂRÂREA Nr. 41 
 

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI  DE VENITURI ŞI CHELTUIELI  

AL SOCIETĂŢII SERVICII PUBLICE S.A. TULCEA PE ANUL 2020 

 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

20 februarie 2020; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al 

Societăţii Servicii Publice S.A. Tulcea pe anul 2020, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea, înregistrat  sub           

nr. 4582/12.02.2020, raportul Societăţii Servicii Publice S.A. Tulcea, înregistrat sub                            

nr. 4581/12.02.2020 şi raportul întocmit de Compartimentul Guvernanţă Corporativă, înregistrat sub 

nr. 4176/10.02.2020. 

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

Având în vedere prevederile: 

- art. 1 şi art. 2 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea 

formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum si a 

anexelor de fundamentare a acestuia; 

- art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 9 şi art. 10 alin. (1) 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 şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 5 /2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) şi d), alin. (3) lit. d) şi alin. (7) lit. n), art. 136 alin. (1),        

art. 139 alin. (1) şi (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) şi art. 199 din Ordonanţa de Urgenţă 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

 

Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Servicii Publice S.A. Tulcea 

pe anul 2020, precum şi anexele de fundamentare a acestuia, conform anexelor nr. 1-5, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Rectificarea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în anexele nr. 1 - 5 se va 

aproba de către Consiliul de Administratie al  Societăţii Servicii Publice S.A., cu excepţia 

indicatorilor pentru a căror rectificare sunt aplicabile prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanţa 

Guvernului nr. 26/2013, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte societatea Servicii 

Publice S.A. Tulcea. 

Art. 4 Secretarul General al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

persoanelor şi autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali prezenţi. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

         SECRETAR GENERAL,                                                               VICEPRIMAR, 

           JR. BRUDIU MARIA                                                      ING. LUCA ANDALUZIA 

 

 





























  


