
ROMÂNIA      

JUDEŢUL  PRAHOVA 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  PLOIEŞTI 

 

HOTĂRÂREA NR. 249 

 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli   

pe anul 2020 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti şi  

estimările pe anii 2021-2022 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 

văzând Referatul de aprobare nr. 320/14.07.2020 al primarului  Municipiului  

Ploieşti domnul Adrian Florin Dobre, precum și Raportul de Specialitate 

nr.10298/08.07.2020 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti, prin care se 

propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, cu estimările pe 

2021 – 2022;  

luând în considerare raportul de specialitate nr. 12/20.07.2020 al Direcției 

Economice și raportul de specialitate nr. 249/28.07.2020 al Direcției Administrație 

Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte; 

ținând cont de Avizul de specialitate al Comisiei de buget finanţe, control, 

administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze din data de 

28.07.2020; 

având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 8/10.07.2020; 

având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7/10.07.2020; 

având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu 

modificările şi completările ulterioare; 

în conformitate cu prevederile art. 48 din Legea nr. 5/06.01.2020 – Legea 

bugetului de stat pe anul 2020;  

ținând cont de prevederile Legii 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 Ordonanţei de Guvern nr. 26/2013 privind 

întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 

unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 

indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; 

în  temeiul art. 129, alin. 2, lit. a), b) și d), art. 136, alin. 1 și alin. 8, art. 196, 

alin. 1, lit. a), art. 243 alin. 1, lit. a) și art. 594 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Transport 

Călători Express S.A. Ploieşti şi estimările pe anii 2021-2022, conform anexelor nr.1- 

5,  care  sunt  parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 



Art. 2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei  

Municipiului Ploieşti şi ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti  vor duce la  

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;  

Art. 3 Direcţia Administraţie Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, 

Contracte va aduce la cunoştinţă celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 05 august 2020 

 

 

                                                                   Contrasemnează: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        SECRETAR GENERAL, 

          George-Sorin-Niculae BOTEZ                       Ioana Geanina SERBINOV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


