
HOTARAREA Nr. 3 
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI  DE VENITURI ŞI CHELTUIELI  

AL S.C. AGROPIEŢE S.A. TULCEA PE ANUL 2015 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la 
data de 13.02.2015; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 
al S.C. Agropieţe S.A. Tulcea pe anul 2015, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată  
sub nr. 3339/03.02.2015 şi raportul S.C. Agropiete S.A. Tulcea, inregistrat sub nr. 
148/26.01.2015; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în 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 modificările şi 
completările ulterioare; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 
unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt actionari 
unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Legii nr. 186 /2014 - Legea bugetului de stat pe anul 2015; 
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi d), alin. (3) lit. c) şi  alin. 6 lit. a) 

pct. 19 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45  alin. (1), (2) şi (6), art. 49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Agropieţe S.A. Tulcea pe 
anul 2015, precum şi anexele de fundamentare a acestuia, conform anexelor nr. 1-8, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Modificările şi completările ulterioare ale Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 
pe anul 2015 se vor aproba prin Hotărâre a Consiliului de Administraţie, cu excepţia 
anexei  
nr. 1 care va fi aprobată prin hotărâre a consiliului local,  respectându-se actele normative 
în vigoare. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte S.C. Agropieţe 
S.A. Tulcea. 

Art. 4 Secretarul 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,                                                                            CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                           FRANDEŞ Claudia Alina 

 
 
 
 
 



 

















 















 


