
HOTĂRÂREA Nr. 27 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
la activit ile finan ate integral sau par ial 

din venituri proprii pe anul 2018 

 
  

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

Examinând Proiectul de hot râre privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli la activit ile finan ate integral sau par ial din venituri 
proprii pe anul 2018, proiect din ini iativa Primarului; 

Luând în analiza şi dezbatere Expunerea de motive a Primarului 
Municipiului Tulcea, înregistrat  sub nr.3.395/ 05.02.2018 şi Raportul 
prezentat de Direc ia Economic , înregistrat sub  nr.3.396/05.02.2018; 

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

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind Finan ele Publice Locale, cu 
modific rile şi complet rile 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 Administra iei Publice Locale, republicat , cu modific rile şi 
complet rile ulterioare. 

 
HOT R ŞTE: 

 
Art. 1. Se aprob  bugetul de venituri şi cheltuieli la activit ile finan ate 

integral sau par ial din venituri proprii 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. 
Art. 2. Se aprob  lista cheltuielilor de capital, conform anexei nr.4, 

parte integrant  din prezenta hot râre. 
Art. 3. Se aprob  utilizarea sumelor din excedentul anilor preceden i în 

sum  de 408 mii lei pentru finan area cheltuielilor Sec iunii de Dezvoltare. 



Art. 4. Se aprob  utilizarea sumelor din excedentul anilor preceden i în 
sum  de 674.98 mii lei pentru finan area cheltuielilor Sec iunii de 
Func ionare. 

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hot râri se 
împuterniceşte Direc ia Economic   din cadrul Prim riei Municipiului 
Tulcea. 

 Art. 6. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea 
prezentei hot râri Direc iei Economice, autorit ilor şi persoanelor 
interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
   

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

 

          CONTRASEMNEAZĂ                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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