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RAPORT DE SPECIALITATE 
Proiect de hotărâre privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli şi criterii de performanţă pentru anul 2020 
al S.C. HORTICULTURA S.A. 

 
 
Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 8679/13.04.2020 

al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli şi criterii de performanţă pentru anul 2020 al S.C. HORTICULTURA S.A., 
 
Facem următoarele precizări: 

S.C. HORTICULTURA S.A. solicită, prin adresa nr. 162/06.04.2020 înregistrată la Primăria 
Municipiului Timişoara cu nr. RM2020-1171/07.04.2020, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
şi a criteriilor de performanţă pentru anul 2020. 

La stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli şi criteriilor de performanţă s-au avut în vedere 
realizările preliminate ale anului 2019. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 a fost 
întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 3818/2019 privind 
aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum 
și a anexelor de fundamentare a acestuia; 

Bugetul de venituri şi cheltuieli şi criteriile de performanţă pentru anul 2020 au fost aprobate 
prin Decizia Consiliului de Administraţie al S.C. HORTICULTURA S.A. nr. 4 / 02.04.2020 . 

Având în vedere solicitarea S.C. HORTICULTURA S.A. nr. 162/06.04.2020 înregistrată la 
Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RM2020-1171/07.04.2020, aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli şi criteriilor de performanţă pentru anul 2020, însoţită de anexele nr.1 - 5; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
Având în vedere prevederile Hotărâri Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 

70/28.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și 

completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată şi 

completată;  
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului 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, aprobată cu 
completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, operatorii economici prevăzuţi 
la art. 4 alin. (1) lit. a) - c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizaţiilor 
sindicale, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, întocmite în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administraţiei publice centrale ori locale, după 
caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de 
zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor sau municipiului 
Bucureşti, după caz. 

În conformitate cu art. 4 alin. (1) lit c) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, bugetele de 
venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, judeţean, 
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respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 
1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) 

În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.a) și lit.d) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art.139, alin.(1) și (3) și art.196 alin. (1),  lit. a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 
Având în vedere cele menţionate anterior, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli şi criteriile de performanţă pentru anul 2020 al 
S.C.HORTICULTURA S.A. îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului 
consiliului local. 
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