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HOTĂRÂREA NR. 75  

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  

pe anul 2020 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiești : 

 Văzând Referatul de Aprobare nr. 111/19.03.2020 al domnilor consilieri Palaș 

-Alexandru Paul și Văduva Sorin, precum și Raportul de specialitate 

nr.4259/19.03.2020 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești prin care se propune aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești; 

 Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 58/25.03.2020 al Direcției 

Economice și Raportul de specialitate nr. 109/26.03.2020 al Direcției Administrație 

Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;  

Ținând cont de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 1, pentru buget-finanțe, 

control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din 

data de 30.03.2020; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 – Legea bugetului de stat 

pe anul 2020, ale Legii nr. 6/06.01.2020 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat 

pe anul 2020 și ale art. 28 (1) din Legea nr. 329/05.11.2009 – privind reorganizarea 

unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea 

mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul 

Monetar Internaţional; 

 În conformitate cu prevederile art. 1 lit. b, art. 4 alin. 1 lit. c, art. 9 alin. 1, 2, 3 

și art. 10 alin. 1 și 2 din Ordonanța 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; 

 Luând în considerare prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/29.06.2006 

– privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 129 alin. (1), alin (2), lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 139, 

alin.(1) 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 S.C. Hale și 

Piețe S.A. Ploiești, conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexei nr. 4 și 

Anexei nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 Art. 2 S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire 

a prevederilor 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, 31 martie 2020 

 

 

                                                                   Contrasemnează: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        SECRETAR GENERAL,  

          George-Sorin-Niculae BOTEZ                          Ioana-Geanina SERBINOV 
 

 


