
                                                                                                  

          

  

 

  

   

 Municipiul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea  

 

HOTĂRÂREA NR. 211 

 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al  

Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea și aprobarea virării de credite bugetare între 

capitolele de cheltuieli 
 

 

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

31 octombrie 2019; 

Examinând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2019 al Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea și aprobarea virării de credite bugetare 

între capitolele de cheltuieli, proiect din iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea înregistrat sub  

nr. 33.430/23.10.2019 și Raportul întocmit de Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea 

înregistrat sub nr. 13388/23.10.2019; 

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

Având în vedere prevederile: 

- art. 19 alin. (1) lit. b) și alin. (2) și art. 49 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 66/24.04.2019 privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu 

Tulcea; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 127/25.07.2019 privind rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu 

Tulcea; 

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. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Direcţiei 

Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea, prin majorarea veniturilor cu suma de 195 mii lei 

reprezentând subvenție alocată de la bugetul local al Municipiului Tulcea şi a cheltuielilor aferente 

cu aceeaşi sumă, conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă virarea de credite în sumă totală de 916.400 lei de la un capitol la alt capitol 

al clasificației bugetare, după cum urmează: 

a)  Capitolul 10 - Cheltuieli de personal se diminuează cu suma de 883.200 lei; 

b) Capitolul 59 – Sume aferente persoane cu handicap neîncadrate se diminuează cu suma de 

33.200 lei; 

c) Capitolul 20 - Cheltuieli cu bunuri și servicii se suplimentează cu suma de 916.400 lei. 

Art. 3 Suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli cu suma de 195 mii lei va influenţa 

propunerile de buget aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 66/24.04.2019 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Direcţiei Întreţinere şi Administrare 

Patrimoniu Tulcea și prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 127/25.07.2019 privind 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Direcţiei Întreţinere şi Administrare 

Patrimoniu Tulcea, pe total an 2019. 

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii se împuternicesc Direcţia Întreţinere şi Administrare 

Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea. 

 



Art. 5 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 18 voturi ale consilierilor locali  din 18 consilieri locali prezenţi. 

 

                   

CONTRASEMNEAZĂ, PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

SECRETAR GENERAL, CONSILIER, 

Jr. BRUDIU  Maria                        VÂLCU Dumitru 

 

                                                        

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


