
  

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.333 
privind rectificarea bugetului bugetului local pe anul 2007 şi bugetul activităţilor autofinanţate din 

învăţământul preuniversitar de stat pe anul 2007   
 

Consiliul Loacal al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară la data de 
05.12.2007; 

 
Examinând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de local pe anul 2007 şi 

bugetul activităţilor autofinanţate din învăţământul preuniversitar de stat pe anul 2007, proiect din 
iniţiativa primarului;  

 
Văzând raportul prezentat de Direcţia Economică, înregistrat sub  nr. E. E. 

45542/03.12.2007;  
 
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Tulcea; 
 
În conformitate cu art. 19, al. 2 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale;  
 
În baza dispoziţiilor art. 10, art 36, pct. 4, lit.a.  din Legea nr. 215/2001 republicată, 

privind Administraţia Publică Locală. 
 
În temeiul art. 45 al. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia 

Publică Locală. 
 
 

H O T Ă R Â Ş T E: 
 
Art.1. Se rectifică bugetul local pe anul 2007 în sensul majorării veniturilor şi cheltuielilor 

cu suma de 1.518,5 mii lei, conform anexei nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2 Se rectifică bugetul cu suma de 12 mii lei la activitatea autofinanţată din 

învăţământul preuniversitar de stat, conform anexei nr. 1a, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3 Se aprobă lista cheltuielilor de capital finanţate din bugetul local, conform anexei 

nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. Se aprobă lista cheltuielilor de capital finanţate din fondul de rulment, conform 

anexei nr. 2/a, parte integrantă din prezenta hotărâre 



  

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se împuterniceşte Direcţia 
Economică şi Serviciul Dezvoltare Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Tulcea.  

Art.6. Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri, 
autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor sale. 

 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  14 voturi ale consilierilor locali.  

 
       CONTRASEMNEAZĂ                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

      SECRETAR,      CONSILIER, 
Jr. Brudiu Maria                                            Marianciuc Mariana  


