
           

  

 

  

   

                                                       
Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al 

Municipiului Tulcea  

 

  HOTĂRÂREA NR. 34 

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri și cheltuieli al  

Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea pentru anul 2019 

 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară 
din data de 20 februarie 2020; 

Examinând documentaţia întocmită privind aprobarea contului de execuţie al 

bugetului de venituri și cheltuieli al Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea 
pentru anul 2019, proiect din iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie Referatul de aprobare al Primarului municipiului Tulcea înregistrat 
sub nr. 3685/05.02.2020 şi raportul Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu  

nr. 2323/ 05.02.2020; 

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

Având în vedere prevederile articolului 26 din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 111/31.05.2012, cu modificările și 

completările ulterioare; 
În baza dispoziţiilor art. 87, art. 88 și art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. (7) 

lit. s) 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) și  art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă contul de execuţie al bugetului de venituri și cheltuieli al Direcţiei 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea pentru anul 2019, 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 Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu şi Direcţia Economică. 

Art. 3 Secretarul General al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
Hotărâri autorităţilor și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 

sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali  din 19 consilieri locali 
prezenţi. 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ, PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

SECRETAR GENERAL, VICEPRIMAR, 

Jr. BRUDIU  Maria Ing. LUCA Andaluzia 

 

 







 


