
   
           

 
 

  
   

 
Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al 
Municipiului Tulcea  

 
 

HOTĂRÂREA NR.66 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Direcţiei  

Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară 
la data de 24 aprilie 2019; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2019 al Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea, proiect 
din iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea 
înregistrată sub nr. 9312/01.04.2019 şi raportul Direcţiei Întreţinere şi Administrare 
Patrimoniu înregistrat cu  nr. 4944/27.03.2019; 

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

Având în vedere: 
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legea nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019; 
În baza dispoziţiilor art. 9, art. 10, art. 27 şi 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) și (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; 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Direcţiei 

Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea, în sumă de 8.750 mii lei, atât la partea de 
venituri cât şi la partea de cheltuieli, din care 5.000 mii lei subvenție de la bugetul local, 
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 Tulcea și Direcția Economică. 

Art.3 Secretarul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul 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,                                                          VICEPRIMAR, 
            Jr. BRUDIU Maria                                              Ing. LUCA Andaluzia  
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