
HOTĂRÂREA Nr.175 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

la activităţile finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii pe anul 2017 

 
  

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 30.03.2017 ; 
Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 

activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017, proiect din iniţiativa 
Primarului; 

Luând în analiza şi dezbatere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, 
înregistrată sub nr.7048/ 15.03.2017 şi Raportul prezentat de Direcţia Economică, înregistrat 
sub  nr.7047/15.03.2017; 

Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
În temeiul Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
În baza prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), 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 aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli la activităţile finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii pe anul 2017, 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; 
Art. 2. Se aprobă lista cheltuielilor de capital, conform anexei nr.4, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
Art. 3. Se aprobă utilizarea sumelor din excedentul anilor precedenţi în sumă de 197 mii 

lei pentru finanţarea cheltuielilor Secţiunii de Dezvoltare. 
Art. 4. Se aprobă utilizarea sumelor din excedentul anilor precedenţi în sumă de 412,37 

mii lei pentru finanţarea cheltuielilor Secţiunii de Funcţionare. 
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 

Direcţia Economică  din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea. 
 Art. 6. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

Direcţiei Economice, autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a 
prevederilor sale. 
   

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali 
prezenţi. 
 
        CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                      MARINESCU Petre 

 



 
 



 

 


