
HOT�RÂREA NR. 5
privind aprobarea Bugetului de Venituri �i Cheltuieli al

S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea pe anul 2016

         Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Jude�ul Tulcea, întrunit în �edin�a ordinar� la data de 
01.02.2016;                   

Examinând proiectul de hot�râre privind aprobarea Bugetului de Venituri �i Cheltuieli al  
S.C. Energoterm S.A. Tulcea pe anul 2016, proiect din ini�iativa primarului; 

Luând în discu�ie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrat� sub  
nr. 1486/18.01.2016 �i coraportul întocmit de S.C. Energoterm S.A. Tulcea �i Direc�ia Economic�, 
înregistrat sub nr.155/18.01.2016 �i nr. 1487/18.01.2016; 

Re�inând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 

    -  Ordinului Ministrului Finan�elor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului �i structurii 
bugetului de venituri �i cheltuieli, precum �i a anexelor de fundamentare a acestuia; 
    -  Ordonan�ei Guvernului nr.26/2013 privind înt�rirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unit��ile administrativ-teritoriale sunt ac�ionari unici ori majoritari sau 
de�in direct ori indirect o participa�ie majoritar�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
    -    Legii nr. 339/2015 – Legea bugetului de stat pe anul 2016; 
    -  Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea 
cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia 
Europeana si Fondul Monetar International, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) �i d), alin. (3) lit. c) �i alin. (6) lit. a) pct. 
14 din Legea nr. 215/2001 a administra�iei publice locale, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1), (2) �i (6), art. 49 alin. (1) �i (2) �i art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
nr. 215/2001 a administra�iei publice locale, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 

HOT�R��TE: 

Art. 1.  Se aprob� Bugetul de Venituri �i Cheltuieli al S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea pe 
anul 2016, la venituri suma de 30.819.000 lei �i la cheltuieli suma de 30.130.000 lei, precum si 
anexele de fundamentare a acestuia, conform anexelor nr. 1- 5, care fac parte integrant� din prezenta 
hot�râre. 

Art. 2. Modific�rile �i complet�rile ulterioare ale Bugetului de Venituri pe anul 2016 se vor 
aproba prin hot�râre a Consiliului de Administra�ie, cu excep�ia anexei nr.1 care va fi aprobat� prin 
hot�râre a Consiliului Local, respectându-se actele normative în vigoare. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot�râri se împuternice�te S.C. ENERGOTERM 
S.A. Tulcea. 

Art. 4. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hot�râri autorita�ilor 
�i persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Hot�rârea a fost adoptat�  cu 10 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenti. 
          
          CONTRASEMNEAZ�                                                  PRE�EDINTE DE �EDIN��, 
                 p. SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 

               Jr. IUSUF Leventh                                                           AMPLEEV Andrian 






























