
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020  
al societăţii  Univers T S.A. 

 
 

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţa ordinară; 
Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 2748/2020 la Proiectul de hotărâre 

înregistrat cu nr. 18 din 10.02.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2020 al societăţii Univers T S.A., propus de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, 
domnul Alin Tișe, însoţit de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 2748/2020 şi de Avizul cu nr. 2748 din 
12.02.2020 adoptat de Comisia de specialitate nr. 2; 

Ținând cont de: 
➢ Adresa societății Univers T S.A. nr. 100/23.01.2020, înregistrată la Consiliul 

Județean cu nr. 2748/23.01.2020; 
➢ Hotărârea Consiliului de administrație al societății Univers T S.A. cu nr. 

2/21.01.2020; 
În conformitate cu prevederile: 
➢ art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

➢ Legii privind societăţile nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

➢ Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

➢ Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

➢ Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020; 
➢ Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

➢ 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 prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

➢ Hotărârii Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim 
brut pe țară garantat în plată;  

➢ Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea 
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor 
economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;   

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 182 alin. (4), coroborate cu cele ale art. 
136 și art. 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul drepturilor conferite prin art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
h o t ă r ă ş t e: 

 
Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al societăţii Univers T 

S.A. cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 



 
Art. 2. Societatea Univers T S.A. va transmite Consiliului Judeţean Cluj execuția 

bugetară (anexele nr. 2 și 4 la Ordinul nr. 3818/2019), trimestrial, până în data de 30 
inclusiv a lunii următoare încheierii trimestrului, precum și execuția finală anuală, până la 
termenul stabilit pentru prezentarea situațiilor financiare anuale. 

 
 
Art. 3. Prezenta hotărâre ține loc de hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor 

societății Univers T S.A., conform  prevederilor art. 111 din Legea  nr. 31/1990 privind 
societățile, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că Județului Cluj, prin 
Consiliul Județean Cluj, deține calitatea de acționar unic la această societate. 

 
Art. 4. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tișe, prin Direcţia Generală Buget-
Finanţe, Resurse Umane, precum și societatea Univers T S.A. 

 
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al  

judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; 
societății Univers T S.A., precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin afișarea la sediul Consiliului Județean Cluj şi pe pagina de internet 
„www.cjcluj.ro".  
 
 
 
 
                                                Contrasemnează: 
                   PREŞEDINTE                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                       Alin Tişe                                                                          Simona Gaci 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 20 din 20 februarie 2020 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 34 voturi “pentru” și 2 consilieri județeni nu au votat, fiind astfel respectate prevederile 
legale privind majoritatea de voturi necesară. Din totalul celor 36 de consilieri judeţeni în funcţie și-au înregistrat prezența 
la ședință toți consilieri județeni în funcție.  


