
HOTĂRÂREA NR.24 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Direcţiei de Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu Tulcea 

 

 Co siliul Lo al al u i ipiului Tul ea, judeţul Tul ea, î tru it î  şedi ţă 
extraordi ară di  data de  fe ruarie 2018; 

 Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2018 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. 1752/22.01.2018 şi raportul Direcţiei de Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu înregistrat cu  nr.1254/22.01.2018; 

Reţi â d avizele Co isiilor de spe ialitate ale Co siliului Lo al al Mu i ipiului 
Tulcea; 

Având în vedere : 
- Legea nr. 273/  privi d fi a ţele pu li e lo ale, u odifi ările şi 

o pletările ulterioare; 

-  Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018; 

Î  aza dispoziţiilor art. 9, art. , art.  şi art. , ali .  lit.  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) și , art. 9 şi art.  ali .  lit.  di  
Legea  

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Direcţiei de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea, în sumă de 7.530 mii lei, atât la 
partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, din care 4.000 mii lei subvenție de 
la bugetul local, conform anexelor nr.1 şi nr.2, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 



Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii se împuternicesc Direcţia de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea și Direcția Economică. 

Art.3 Secretarul Unității administrativ-teritoriale Municipiul Tulcea va 
asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor și persoanelor interesate 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată u  voturi ale consilierilor locali din 17 

o silieri lo ali preze ți. 

 

 

        CONTRASEMNEAZĂ                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 

 

               Jr. BRUDIU Maria                                                      VIZAUER Lavinia 

 



 



 


