
HOTĂRÂREA NR. 57  
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Direcţiei de Întreţinere şi 

Administrare Patrimoniu Tulcea 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară 
din data de  29 septembrie 2016; 
 Examinând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2016 al Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea, 
proiect din iniţiativa Primarului; 
 Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea 
înregistrată sub nr. 25.066/13.09.2016 şi raportul Direcţiei de Întreţinere şi Administrare 
Patrimoniu înregistrat cu  nr. G.11150/12.09.2016; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere : 
- Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
-  Legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 
În baza dispoziţiilor art. 9, art. 10, art. 27 şi art. 36 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art.45, al.(1), (2) si (6), art. 49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al 
Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea, prin majorarea veniturilor cu 
suma de 570 mii lei şi a cheltuielilor aferente cu aceeaşi sumă, conform anexei nr.1, 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli cu suma de 570 mii lei va 
influenţa propunerile de buget aprobate prin HCL nr.6/01.02.2016 pe total an 2016. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii se împuterniceşte Direcţia de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea şi Direcţia economică. 

Art.3 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotărârii 
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor locali din 21 consilieri locali 

prezenţi. 
 
 
          CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                          VÂLCU Dumitru 

 
 

 



 
CONSILIUL LOCAL TULCEA                                              Anexa nr.1 
DIRECTIA INTRETINERE SI                                  la HCL nr.57/29.09.2016 
ADMINISTRARE PATRIMONIU                                                   
 
                                                                                                           Vizat, 
                                                                                                        PRIMAR 
 
 
 

BUGET INSTITUTII PUBLICE 
FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII 

 
                                                                                                                              Mii lei 

Nr. 
crt. DENUMIRE Capitol 

Program  
iniţial 
2016 

Influente  
+/- 

Program 
definitiv 

2016 
 TOTAL VENITURI  5.100 570 5.670 
1. Venituri din prestari 

servicii 
33.10.08 2.900  2.900 

2. Venituri de la alte adm. 43.10.09 2.200 570 2.770 
      
 TOTAL CHELTUIELI  5.100 570 5.670 
1. LOCUINTE, SERVICII 70.10 5.100 570 5.670 
 
 
 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


