
 
 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

    MUNICIPIUL TULCEA 

     CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

HOTĂRÂREA nr. 63 

Privind alocarea unei sume din Fondul de Rezervă 

bugetară  la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Tulcea, prevăzut în 

bugetul Municipiului Tulcea pe anul 2020 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedință extraordinară convocată de 

îndată la data de 18.03.2020, legal constituită;                

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de Rezervă 

bugetară la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Tulcea, prevăzut în bugetul 

Municipiului Tulcea pe anul 2020, proiect din iniţiativa primarului;  

Văzând referatul de aprobare al Primarului municipiului Tulcea înregistrat sub nr. P 

41/17.03.2020 şi raportul prezentat de Direcţia Economică înregistrat sub nr. 8676/17.03.2020; 

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

Având în vedere prevederile: 

- art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 42/20.02.2020 privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al Muncipiului Tulcea pe anul 2020; 

- art.2 din Hotărârea nr. 2/13.03.2020 a Comitetul Local pentru Situații de Urgență 

constituit la nivelul Municipiului Tulcea; 

- Adresa nr. 3150/28.02.2020 a Direcției de Sănătate Publică;  

- Adresa nr. 843/16.03.2020 a Direcției de Asistență și Protecție Socială; 

- art. 29 alin. (3) din Anexa nr. 1 - Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă a 

Decretului privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României; 

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 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. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. (1) Se aprobă alocarea sumei de 100  mii lei din Fondul de rezerva bugetară la 

dispoziția Consiliului Local al Municipiului Tulcea, prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli 

al Municipiului Tulcea pe anul 2020, pentru achiziționarea de produse alimentare, de igienă și 

produse de strictă necesitate pentru persoanele aflate în autoizolare la domiciliu în vederea 

prevenirii răspândirii COVID19. 

             (2) În mod corespunzător se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului 

Tulcea pe anul 2020 și se diminuează creditele bugetare la capitolul 54.02 „Alte servicii publice 

generale”, subcapitolul 54.02.05 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”, 

titlul V „Fonduri de rezervă”, articolul 50.04 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților 

locale”, cu suma de 100 mii lei și se suplimentează cu aceeași sumă la capitolul 66.02 

„Sanatate”, subcapitolul 66.02.50 „Alte cheltuieli în domeniul sănătății”, paragraful 66.02.50.50 

„Alte instituții și acțiuni sanitare”, titlul II „Bunuri și servicii”, art. 20.30 „Alte cheltuieli”, alin. 

20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”.   



 
 

Art.2. Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri Direcţiei Economice din cadrul Primăriei municipiului Tulcea pentru ducerea la 

îndeplinire a dispoziţiilor sale, Primarului Municipiului Tulcea, Comitetului Local pentru 

Situații de Urgență, precum și Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea. 

  

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ale consilierilor locali  din 17 consilieri locali 

prezenţi. 
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