
HOTĂRÂREA Nr. 26 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Municipiului Tulcea pe anul 2018 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedin a extraordinar  
din data de 16.02.2018 ; 

Examinând Proiectul de hot râre privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2018, proiect din ini iativa 
Primarului; 

Luând în analiza şi dezbatere Expunerea de motive a Primarului 
Municipiului Tulcea, înregistrat  sub nr. 3.394/05.02.2018 şi  Raportul 
prezentat de Direc ia Economic , înregistrat sub  nr. 3.393/05.02.2018; 

Re inând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 
-  Legii nr. 2/2018  - Legea bugetului de stat pe anul 2018; 
- Legii nr.273/2006 privind finan ele publice locale, cu modific rile şi 

complet rile ulterioare; 
- Hot rârii Guvernului nr.30/2018 pentru modificarea şi completarea 

Hot rârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice 
pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea 
finan rii de baz  a unit ilor de înv mânt preuniversitar de stat, care se 
asigur  din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele 
locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar. 

În baza prevederilor art. 36, 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 Administra iei Publice Locale, republicat , cu modific rile şi 
complet rile ulterioare. 

HOT R ŞTE: 

 

Art. 1. Se aprob  bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Tulcea 
pe anul 2018, dup  cum urmeaz : 



A – BUGETUL INTEGRAL, conform anexei nr. 1, parte integrant  din 
prezenta hot râre; 

B – SEC IUNEA DE FUNC IONARE, conform anexei nr. 2, parte 
integrant  din prezenta hot râre; 

C –  SEC IUNEA DE DEZVOLTARE, conform anexei nr. 3, parte 
integrant  din prezenta hot râre; 

D -  LISTA  DE INVESTI II A BUGETULUI LOCAL, conform anexei nr. 
4, parte integrant  din prezenta hot râre. 

 

Art. 2. Se aprob  folosirea  sumei de 38.700 mii lei reprezentând 
excedentul anilor preceden i pentru finan area cheltuielilor Sec iunii de 
Dezvoltare. 

 

Art. 3. Se aprob  programul Serviciului Gospodarie Comunal  pe anul 
2018, conform anexei nr.5, parte integrant  din prezenta hot râre. 

 

Art. 4. Se aprob  programul proiectelor socio-culturale și sportive 
finanțate din bugetul local al Municipiului Tulcea pe anul 2018, conform 
anexei nr.6, parte integrant  din prezenta hot râre. 

 

Art.5 Se aprob  bugetul de venituri şi cheltuieli estimat al Municipiului 
Tulcea pentru anii 2018 – 2021, conform anexelor nr. 7 şi nr. 7a, p r i 
integrante din prezenta hot râre. 

 

Art.6 Se aprob  situația privind repartizarea de sume defalcate din 
TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 
orașelor, municipiilor destinate finanț rii cheltuielilor cu preg tirea 
profesional , evaluarea periodic  a elevilor și cheltuielilor cu bunuri și 



servicii din instituțiile de înv ț mânt preuniversitar de stat, pe anul 2018 și 
a estim rilor pe anii  
2019-2021, prev zut  în anexa nr. 8, parte integrant  din prezenta 
hot râre.  

 

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hot râri se 
împuternicesc Direc ia Economic , directorii/şefii serviciilor din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea, precum şi 
directorii serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local 
Tulcea. 

 

Art. 8. Secretarul Unit ii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va 
asigura comunicarea prezentei hot râri Direc iilor, Serviciilor, men ionate la  
art. 7, autorit ilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a 
prevederilor sale. 

 

Hot rârea a fost adoptat  cu 15 voturi ale consilierilor locali din 17 
consilieri locali prezen i. 

 

 

 

 

        CONTRASEMNEAZĂ                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 

 

               Jr. BRUDIU Maria                                                      VIZAUER Lavinia 
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