
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE  

28 MAI 2015 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. 81 
Privind rectificarea bugetului fondurilor externe 

 nerambursabile al Municipiului Tulcea pe anul 2015  
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinara la data de 28.05.2015 ; 
Examinând Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  fondurilor externe 

nerambursabile al Municipiului Tulcea pe anul 2015, proiect din iniţiativa Primarului; 
Luând în analiza şi dezbatere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, 

înregistrată sub nr. 13711/19.05.2015 şi Raportul prezentat de Direcţia Economică, înregistrat 
sub  nr. 13710/19.05.2015; 

Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 
- Legii nr.186/2014 - Legea bugetului de stat pe anul 2015; 
- Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
- Ordonanţei de Urgenta nr.23/03.04.2013 privind gestionarea financiara a fondurilor 

externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009-
2014 si Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, cu modificările şi completările ulterioare. 

În baza prevederilor art. 36, alin. (2) lit. b), art. 45, alin. (1), (2) şi (6), art. 49 alin. (1) şi (2) 
şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se rectifica bugetul fondurilor externe nerambursabile al Municipiului Tulcea pe anul 

2015, după cum urmează: 
A – BUGETUL INTEGRAL, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotărâre; 
B –  SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 
C -  LISTA  DE INVESTIŢII A BUGETULUI LOCAL, conform anexei nr. 3, parte integranta 

din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia 
Economică, Seviciul Management Proiecte cu Finantare Externa, Serviciul Dezvoltare Investitii  
si Directia de Asistenta si Protectie Sociala. 
 

Art.3. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri direcţiilor, 
serviciilor, autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 
sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor locali din 18 consilieri locali prezenţi. 

 
 
           CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                            CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                                 LUCA Andaluzia 

 
 



 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


