
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTARAREA NR. 84 
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Directiei de Intretinere si 

Administrare Patrimoniu Tulcea 
 
Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara in data de 25 

septembrie 2008; 
Examinand proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 

anul 2008 al Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea, proiect din initiativa 
Primarului; 

Luand in discutie raportul Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu inregistrat 
cu  nr. G 6193/17.09.2008; 

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Avand in vedere : 
-    Legea   nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale; 
-    Legea   nr. 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008; 
- Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile 

ulterioare, art. 36, al. 4, lit. a); 
 In temeiul art.45, al.(1), (2) si (6)  si art. 49 al. (1) si (2) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata; 

 

HOTARASTE: 
 

Art.1-Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Directiei de 
Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea, prin majorarea veniturilor cu suma de 243 mii lei, din 
care 200 mii lei subventie de la bugetul local si 43 mii lei suplimentarea planului de gospodarie 
comunala, si a cheltuielilor aferente cu aceeasi suma, conform anexei nr. 1, parte integranta din 
hotarare. 

Art.2- Suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli al DIAP Tulcea cu suma de 243mii lei 
s-a efectuat in baza modificarii planului de gospodarie comunala de catre Serviciul Gospodarie 
Comunala, pentru activitatile prestate de operatorul de servicii domeniului public al municipiului: 
intretinere, reparatii strazi; intretinere, salubrizare, modernizare zone verzi, precum si a subventiei de 
la bugetul local si va influenta  bugetul propriu aprobat prin HCL nr. 34/11.02.2008, pe total an 2008. 

Art.3-Cu ducerea la indeplinire a Hotararii se imputerniceste Directia de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu. 



Art.4-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii autoritatilor 
interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

    
Hotărârea a fost adoptata cu  21 voturi ale consilierilor. 
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