ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 42
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimări
pentru anii 2021-2022 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:
văzând referatul de aprobare nr. 56/18.02.2020 al primarului Municipiului
Ploiești domnul Adrian Florin Dobre și al Comisiei de buget finanțe, control,
administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze formată din
consilierii locali: Palaș-Alexandru Paul, Andrei Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe,
Sălceanu Claudia Oana și Raportul de specialitate nr. 1064/18.02.2020 al Regiei
Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2022;
ținând cont de raportul de specialitate nr. 29/18.02.2020 al Direcției Economice
și de raportul de specialitate nr. 52/20.02.2020 al Direcției Administrație Publică,
Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;
având în vedere Avizul comisiei de specialitate nr. 1 Comisia de Buget Finanțe,
Control, Administrarea Domeniului Public și Privat, Studii, Strategii și Prognoze din
data de 19.02.2020;
având în vedere Contractul de prestări servicii nr. 4456/13043/28.06.2019
încheiat între U.A.T.- Municipiul Ploiești și R.A.S.P. R.A. Ploiești, cât și H.C.L.
nr.227/29.07.2009 (aviz A.N.R.S.C. nr.4905952/SB/28.07.2009) prin care a fost
aprobat tariful de epurare ape uzate;
în conformitate cu Legea nr. 15/1990 actualizată privind reorganizarea
unităților de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și
completările ulterioare;
având în vedere prevederile art. 48 din Legea nr. 5/2020 – Legea bugetului de
stat pe anul 2020 și art. 15 din Legea nr. 6/2020 – Legea bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2020;
în conformitate cu art. 2 din Legea nr. 227/08.09.2015 – privind Codul Fiscal,
actualizată;
ținând cont de prevederile Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea
formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de
fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/21.08.2013 privind
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau
unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori
indirect o participație majoritară, actualizată;
având în vedere prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice
locale, modificată și completată;

în temeiul art. 88, art. 129, alin. 4, lit. a și art. 139 alin. 3 lit. a din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome
de Servicii Publice Ploiești, conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Regia Autonomă de Servicii Publice
Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice,
Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploieşti, astăzi, 20 februarie 2020.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL,
Ioana-Geanina SERBINOV

