
 
 

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

27 OCTOMBRIE 2016 
 

HOTĂRÂREA Nr. 84 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinta ordinară la data de 

27.10.2016;                
Examinând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 

2016, proiect din iniţiativa primarului;  
Văzând expunerea de motive a primarului municipiului Tulcea înregistrată 

sub nr. 29.342/20.10.2016 şi raportul prezentat de Direcţia Economică, 
înregistrat sub nr.  E.29.341/20.10.2016 ; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
municipiului Tulcea; 

În conformitate cu art. 19, alin. (2) și cu art.82 din Legea nr. 273/2006 
privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

În baza dispoziţiilor art. 10, art 36 alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. a) din Legea  
nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1), (2) şi (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; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se rectifică bugetul local pe anul 2016, după cum urmează:  
A –BUGETUL INTEGRAL, conform anexei nr. 1, parte integrantă 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 ia act de Dispozitia Primarului Municipiului Tulcea nr. 

1876/03.10.2016, prin care s-a rectificat bugetul local pe anul 2016 în condițiile 
art. 82 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, prin includerea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea  bugetelor locale in 
cuantum de 5.280 mii lei. 

Se validează rectificarea bugetară cu suma de 5.280 mii lei. 
 



 
 

Art.3. Se modifică şi se completează programul proiectelor socio-culturale 
și sportive finanțate din bugetul local al Municipiului Tulcea pe anul 2016, 
aprobat prin anexa nr. 6 din Hotărârea Consiliului Local nr.7/01.02.2016 
conform anexei nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se împuternicesc 
Direcţia Economică, Serviciul Dezvoltare Investiţii și Biroul Sport Cultură si 
Relatii Externe din cadrul Primăriei municipiului Tulcea.  

Art.5. Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri Direcţiei Economice, Serviciului Dezvoltare Investiţii si Biroului Sport 
Cultura si Relatii Externe din cadrul Primăriei municipiului Tulcea pentru 
ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ale consilierilor locali din totalul de 

19 consilieri locali prezenţi. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































  

U.A.T. MUNICIPIULTULCEA            ANEXA  nr. 5 
BIROUL SPORT, CULTURĂ, RELAŢII EXTERNE  
 
         Se aprobă,   
           PRIMAR,   
              Dr. Ing. Constantin HOGEA      
 
 

PROGRAMUL PROIECTELOR SOCIO – CULTURALE ŞI SPORTIVE 
ORGANIZATE ŞI FINANŢATE DE MUNICIPIUL TULCEA PRIN BIROUL SPORT, CULTURĂ ŞI RELAŢII EXTERNE ÎN ANUL 2016 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea manifestării Perioada/ 
Data 

Obiectiv  Activităţi  Suma alocată 
- mii lei - 

1. Organizare recital de 
Sonate pentru vioara si 
pian  

februarie Promovarea muzicii clasice prin 
organizarea unui recital in 
colaborare cu Centrul Cultural 
Jean Bart  

Sustinerea unui recital de Sonate pentru vioara si 
pian de Fr. Haendel de catre lectori universitari ai 
Universitatii de Arte “George Enescu” Iasi  

3 

2. “Expoflora” 12 - 15 mai Expoziţie dendro-floricolă cu 
vânzare 

În cadrul acestui târg vor fi amplasate standuri cu 
aranjamente florale, ornamente şi accesorii 
decorative, pomi şi arbuşti ornamentali. 

10 
 

3. Acord parteneriat 
Asociaţia Publicaţiilor şi 
Editurilor din România 
“Festivalul de CARTE 
Danubius” 

15 – 18 iunie  Evenimentul îşi propune să 
ofere publicului tulcean accesul 
democratic la cultură şi 
facilitarea cunoaşterii literaturii 
române contemporane. 

Organizarea celei de-a IV-a ediţii a “Festivalului de 
CARTE Danubius”. 

40 

4. Acord de parteneriat 
ICEM “Parcul Arheologic 
Aegyssus II” 

25 iunie – 30 
decembrie 

Realizarea unui parc arheologic 
pe o suprafaţă de 400 mp din 
situl Aegzssus, în Parcul 
Menumentul Independenţei. 

Organizarea de cercetari arheologice în situl 
Aegyssus, organizarea de lecţii tematice; vizite 
ghidate pentru turişti. 

30 

5. Ziua copilului 1 iunie Desfăşurarea unor activităţi 
menite să sărbătorească copiii. 

Organizarea de spectacole şi concursuri pentru 
copii; 
 

10 
 

6. Ziua Dunarii 29 iunie Conştientizarea populaţiei cu 
privire la însemnătatea acestei 
zile 

Campanie de informare a populaţiei, spectacol 
artistic etc. 

5 



  

7. Acorduri de parteneriat, 
proiecte HCL 
 

mai - 
decembrie 

Promovarea municipiului si a 
valorilor acestuia, etc.  

Organizarea unor evenimente cultural – artistice, 
sportive etc. 

165 

8. Zilele Municipiului 13 - 15 
august 

Stabilirea unor relaţii cultural – 
artistice şi promovarea valorilor 
locale  

- Târg de meşteşugari 
- Spectacole artistice 
- Expoziţie de pictură  

228 
 

9. Festivalul toamnei 28 – 30 
septembrie 

Promovarea consumului de 
produse traditionale locale 

- Expozitie cu vanzare de produse agricole 
apartinand micilor producatori din municipiu si 
judet; spectacol artistic. 

15 
 

10 Manifestări organizate cu 
ocazia Crăciunului 

Decembrie Implicarea cetăţenilor 
municipiului în crearea unui 
cadru de sărbătoare  

- Târg de Craciun, spectacol de colinde, vizite la 
casele de copii, primirea de colindatori la sediul 
institutiei etc.  

50 
 

11. Manifestări cu ocazia 
Anului Nou 

Decembrie Implicarea cetăţenilor 
municipiului în crearea unui 
cadru de sărbătoare. 

- Spectacol artistic.  
- Foc de artificii. 

50 
 

12. Finanţări nerambursabile 
culte religioase  

aprilie – dec Susţinerea lăcaşurilor de cult din 
municipiu, conform Legii 
350/2005. 

- Atribuirea contractelor de finanţare 
nerambursabilă pe baza selecţiei publice de 
proiecte. 

200  

13. Finanţări nerambursabile 
pentru activităţi non-profit 
de interes local 

aprilie – dec Promovarea municipiului si a 
valorilor acestuia prin diferite 
activităţi culturale şi sportive, 
conform Legii 350/2005. 

- Atribuirea contractelor de finanţare 
nerambursabilă pe baza selecţiei publice de 
proiecte. 

600 

14. Achizitionare materiale de 
promovare. 

Aprilie – 
decembrie 

Promovarea turistica a 
municipiului Tulcea. 

Achizitionarea unor materiale de promovare 
turistică a municipiului Tulcea. 

9 

  
TOTAL  

    
1415 

  
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
__________________________________ 

 


