
 
 

 

HOTĂRÂREA Nr. 51  
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli  
               la activităţile finanţate integral sau parţial 
                   din venituri proprii pe anul 2016 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinta ordinară la data de 30.03.2016;               
Examinând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la 

activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016, proiect din iniţiativa 
primarului;  

    Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub 
nr.8394/21.03.2016 şi raportul prezentat de Direcţia Economică, înregistrat sub   
nr. E.8225/18.03.2016 ;  

    Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Tulcea; 
În conformitate cu art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice 

Locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
În baza dispoziţiilor art. 10, art 36 alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. a) din Legea  

nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1), (2) şi (6), art.49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1  Se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli la activităţile finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii pe anul 2016, 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. 
  Art. 2  Se aprobă folosirea sumei de 507.95 mii lei reprezentând excedentul anilor 

precedenţi pentru finanţarea cheltuielilor Secţiunii de Funcţionare. 
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se împuterniceşte Direcţia 

Economică din cadrul Primăriei municipiului Tulcea.  
Art. 4 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri Direcţiei 

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

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

prezenţi.  
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