
 
 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022  

al  societății Univers T S.A.  
 
 
Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară; 
 
Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 20 din 27.01.2022 privind 
aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al societății Univers T S.A., 
propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de 
Referatul de aprobare cu nr. 2439/20.01.2022; Raportul de specialitate întocmit de 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Cluj cu nr. 2440/20.01.2022 şi Avizul cu nr. 2439 din 3.02.2022 adoptat de Comisia de 
specialitate nr. 2, în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
Ţinând cont de:  
➢ Adresa societății Univers T S.A. înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 

1476/2022; 
➢ Hotărârea Consiliului de administrație al societății Univers T S.A. cu nr. 2/11.01.2022; 
 
Luând în considerare prevederile art. 123 – 140 și ale art. 142 - 156 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Cluj nr. 170/2020; 
 
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 și completările ulterioare; 
➢ Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
➢ art. 48 din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021; 
➢ art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile 
naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau 
majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările și completările 
ulterioare; 

➢ 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,  
 

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

 
hotărăşte: 

 
Art. 1. (1). Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al societății Univers T 
S.A. cuprins în anexele nr. 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) Consiliul Județean Cluj nu va garanta împrumuturile contractate de societatea 
Univers T S.A. și nu va aloca din bugetul propriu al Județului Cluj sume reprezentând 
cofinanțări / transferuri pentru realizarea investițiilor. 



Art. 2. Societatea Univers T S.A. va trasmite Consiliului Județean Cluj execuția bugetară 
(anexele nr. 2 și 4 la Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3818/2019), trimestrial, 
până în data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii trimestrului, precum și execuția 
finală anuală, la termenul stabilit pentru prezentarea situațiilor financiare anuale. 
 
Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  
societatea Univers T S.A. 
 
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse 
Umane; societății Univers T S.A., precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la 
cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi prin postare pe 
pagina de internet ”www.cjcluj.ro”. 

 
 
 
                                                                       Contrasemnează: 
       PREŞEDINTE,                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
           Alin Tișe                                                                      Simona Gaci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 24 din 10 februarie 2022 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 de voturi “pentru”, fiind astfel respectate prevederile legale privind 
majoritatea de voturi necesară.   

http://www.cjcluj.ro/

