
 
 
 
 

ROMÂNIA 
    MUNICIPIUL TULCEA 

     CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. ____ 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Municipiului Tulcea pe anul 2020 
 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 20.02.2020; 
Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

municipiului Tulcea pe anul 2020, proiect din iniţiativa Primarului; 
Văzând referatul de aprobare al Primarului municipiului Tulcea înregistrat sub  

nr. P19/10.02.2020 şi raportul prezentat de Direcţia Economică înregistrat sub nr. 
6879/06.02.2020; 

Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
În conformitate cu art. 2 alin. (2), (3), (4) și (5), art. 5, art. 19, alin. (1) lit. a), art. 20  

alin. (1) lit. a), art. 25, art. 26, art. 39, art. 41, art. 44, art. 48 și art. 58 din Legea nr. 273/2006 
privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020  - Legea bugetului de stat pe anul 2020; 
În baza dispoziţiilor art. 87, art. 88 și 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 ; 

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

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2020, 

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; 
D - LISTA  DE INVESTIŢII A BUGETULUI LOCAL, conform anexelor nr. 4 și 4a, părți 

integrante din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2 Se aprobă folosirea sumei de 12.317 mii lei reprezentând excedentul anilor 
precedenţi pentru finanţarea cheltuielilor Secţiunii de Dezvoltare. 
 

Art. 3 Se aprobă folosirea sumei de 2.000 mii lei reprezentând excedentul anilor 
precedenţi pentru acoperirea golurilor temporare de casă. 
 

Art. 4 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli estimat al Municipiului Tulcea pentru 
anii 2021 - 2023, conform anexelor nr. 5 și 5a, parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 5 Se aprobă programul Serviciului Gospodarie Municipală pe anul 2020, conform 
anexei nr. 6, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 6 Se aprobă programul proiectelor socio-culturale și sportive finanțate din bugetul 

local al Municipiului Tulcea pe anul 2020, conform anexei nr. 7, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art. 7 Se aprobă situația privind repartizarea de sume defalcate din TVA pentru 

finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor destinate 
finanțării cheltuielilor cu pregătirea profesională, evaluarea periodică a elevilor și cheltuielilor cu 
bunuri și servicii din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, precum și finanțarea 
complementară acordată din bugetul local pe anul 2020, prevăzută în anexa nr. 8, parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

 
Art. 8 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicesc 

Direcţia Economică, şefii serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Tulcea, precum şi directorii serviciilor publice de interes local din subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea. 
 

Art. 9 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri Direcţiilor, Serviciilor, menţionate la art. 8, autorităţilor şi persoanelor interesate pentru 
ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali prezenţi. 

 
 
 

 
   CONTRASEMNEAZĂ,                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                      
   SECRETAR GENERAL,            VICEPRIMAR,        
       Jr. Brudiu Maria                                         Ing. Luca Andaluzia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



































 
 















































 
 



 
 
 
 
 
 


