
 
HOTARAREA NR. 135 

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL 
S.C. SERVICII PUBLICE S.A TULCEA PE ANUL 2014 

 
 
          Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la data de 
26.09.2014 ;       

Examinand proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli  al S.C. 
SERVICII PUBLICE S.A. Tulcea pe anul 2014, proiect din iniţiativa primarului; 
            Luand in discutie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea inregistrata sub  
nr.24778 din 18.09.2014 si coraportul intocmit de S.C. SERVICII PUBLICE S.A. Tulcea şi Direcţia 
Economică, inregistrat sub nr.3164 din 18.09.2014 ; 
           Retinand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere prevederile: 

- Ordinului viceprim-ministrului, ministrului finanţelor publice, şi ministrului delegat pentru buget 
nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum si a 
anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin 
direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legii nr. 356 /2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2014, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

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), (2) 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 rectifica Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. SERVICII PUBLICE S.A. Tulcea pe 
anul 2014, precum si anexele de fundamentare nr. 2, 4 si 8, conform anexelor nr. 1 - 4, care fac parte 
integranta din prezenta hotarare. 
   Art. 2. La data prezentei hotarari, se modifica in mod corespunzator H.C.L. nr. 3/30.01.2014 
privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. SERVICII PUBLICE S.A. Tulcea pe anul 
2014. 
 Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste S.C. SERVICII PUBLICE 
S.A. Tulcea. 
 Art. 4. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarari persoanelor si 
autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
  

Hotararea a fost adoptata cu 14 voturi ale consilierilor. 
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