
HOTĂRÂREA Nr. 28 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Tulcea pe 

anul 2011 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 24.02.2011; 
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Tulcea pe anul 2011, proiect din iniţiativa primarului;  
Luând în analiză şi dezbatere raportul prezentat de Direcţia Economică, înregistrat sub  nr. 

E.4527/ 16.02.2011. 
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 prevederilor art. 36, al. 1 şi al. 4 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia 

Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 după cum urmează:  
 A – BUGETUL INTEGRAL conform anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotărâre; 
 B –   SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta 
hotărâre ; 
 C –  SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE conform anexei nr.3, parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 

D -  LISTA  DE INVESTIŢII A BUGETULUI LOCAL conform anexei nr.4, parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

Art.2. Se aprobă folosirea sumelor din excedentul anilor precedenţă pentru bugetul local la 
secţiunea de dezvoltare în sumă de 15.371 mii lei. 

Art.3. Se aprobă lista de investiţii finanţată din excedent, conform anexei nr. 4a. 
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se împuternicesc Direcţia Economică, 

şefii serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului propriu al consiliului local, precum şi directorii 
societăţilor comerciale, serviciilor publice din subordinea Consiliului Local.  

Art.5. Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
Direcţiilor, Serviciilor şi compartimentelor menţionate la art. 4, precum şi instituţiilor interesate. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi ale consilierilor.  
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