
  

  

  

             

  Judeţul Tulcea 

      Consiliul Local al Municipiului Tulcea   
 

 
HOTĂRÂREA Nr. 247 

 
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli  

la activităţile finanţate integral sau parţial  
din venituri proprii pe anul 2019 

  
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 

19.12.2019; 
Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli la activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019, 
proiect din iniţiativa Primarului; 

Luând în analiza şi dezbatere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului 
Tulcea, înregistrat sub nr. P173/13.12.2019 şi Raportul prezentat de Direcţia 
Economică, înregistrat sub  nr. 39894/13.12.2019; 

Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea; 

În temeiul art. 5 alin. (2), art. 67 alin. (1) lit. b) și c) și art. 69 din Legea  
nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea  
nr. 69/24.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la activităţile 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019; 

În baza dispoziţiilor art. 87, art. 88 şi art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit.a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și  (3), art. 196 alin. (1) lit. a),  
art. 197 alin. (4) şi art. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli la activităţile 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii 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; 

 



Art. 2 Se aprobă lista cheltuielilor de capital, conform anexei nr. 4, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
împuterniceşte Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea. 

Art. 4 Secretarul general al 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 17 voturi ale consilierilor locali din 18 consilieri locali 
prezenţi. 
 

   
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

CONSILIER,  
Dumitru VÂLCU 

    CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR GENERAL, 

Jr. Maria BRUDIU 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 









 


