
 

 

 

 

ROMÂNIA 

MUNICIPIUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

HOTĂRÂREA Nr. 246 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Tulcea pentru anul 2019 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinta ordinară la data de 19.12.2019, legal constituită;                

Examinând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului 

Tulcea pe anul 2019, proiect din iniţiativa primarului;  

Văzând referatul de aprobare al Primarului municipiului Tulcea înregistrat sub nr. P176/16.12.2019 şi 

raportul prezentat de Direcţia Economică înregistrat sub nr. 39958/16.12.2019; 

În conformitate cu art. 19, alin. (2), art. 48 alin. (1) și alin. (2) și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind 

Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 68/24.04.2019 privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2019, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 87, art. 88 și art.129 alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și (3), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 198 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2019, 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 anexelor nr. 4 și 4A, părți integrante din 

prezenta hotărâre. 

Art.2 Se modifică şi se completează bugetul de venituri și cheltuieli estimat al Municipiului Tulcea pentru 

anii 2019-2022, aprobat prin anexa nr. 7 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 68/24.04.2019, 

conform anexei nr.5, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se împuternicesc Direcţia Economică, Direcția 

Management Proiecte cu Finanțare Nerambusabilă şi Serviciul Dezvoltare Investiţii din cadrul Primăriei 

municipiului Tulcea.  

Art.4 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri Direcţiei 

Economice, Direcției Management Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă şi Serviciului Dezvoltare Investiţii din 

cadrul Primăriei municipiului Tulcea pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ale consilierilor locali din 18 consilieri locali prezenţi. 

 

    

    CONTRASEMNEAZĂ,                                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

   SECRETAR GENERAL,                              CONSILIER,     

   

      Jr. Brudiu Maria                                                             Vâlcu Dumitru                              

 

 





































 


