
HOTĂRÂREA Nr.33 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2008 

 
 

Consiliul Loacal al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară la 
data de 11.02.2008; 

 
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2008, proiect din iniţiativa primarului;  
 
Luând în anaşaiză şi dezbatere Raportul Primarului Municipiului Tulcea 

nr. P. 1007/07.02.2008;  
 
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 
În temeiul Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale;  
 
În baza prevederilor art 36, al. 1 şi 4, lit.a.  din Legea nr. 215/2001 

republicată, privind Administraţia Publică Locală. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1. Aprobă bugetul local al Municipiului Tulcea pe anul 2008, în sumă 

de 115.237 mii lei atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform 
anexei nr.1. 

Art. 2 Aprobă cheltuielile de capital defalcate pe obiective de investiţii în 
sumă de 16.100 mii lei, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 3 Se aprobă bugetul din fonduri speciale pe anul 2008 în sumă de 
24.535 mii lei atât la partea de venituri cât şi la cheltuieli, conform anexei 1/a. 

Art.4. Se aprobă lista cheltuielilor de capital finanţate din fonduri speciale 
în sumă de 19.335 mii lei, conform anexei nr. 2/a. 

Art.5. Se aprobă bugetul pe anul 2008 din împrumuturi interne în sumă de 
2.934 mii lei atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform anexei 
nr. 2/b. 

Art.6. Se aprobă lista cheltuielilor de capital pe anul 2008 a obiectivelor de 
investiţii inanţate din împrumuturi interne în sumă de 2.934 mii lei, conform 
anexei nr. 2/b. 



Art.7. Transferurile din bugetul fondurilor speciale către ordonatorii 
terţiari de credite se vor efectua pe baza documentelor verificate de către 
personalul compartimentului Audit din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea. 

Art. 8 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se 
împuternicesc Direcţia Economică, şefii serviciilor şi birourilor din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Local, precum şi directorii serviciilor publice din 
subordinea Consiliului Local.  

Art.9. Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri Direcţiilor, Serviciilor şi Compartimentelor menţionate la art. 8 precum şi 
instituţiilor interesate. 

 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  13 voturi ale consilierilor locali.  

 
       CONTRASEMNEAZĂ                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

      SECRETAR,      CONSILIER, 
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