
 
 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

    MUNICIPIUL TULCEA 

     CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

HOTĂRÂREA nr. 90 

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 ordinară convocată la 

data de 30.04.2020, 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 inițiativa primarului;            

Văzând referatul de aprobare al Primarului municipiului Tulcea înregistrat sub  

nr. P 75/21.04.2020 şi raportul prezentat de Direcţia Economică înregistrat sub nr. 

11592/22.04.2020; 

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, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Decretului Președintelui României nr.195 din 16 martie 2020 privind instituirea 

stării de urgență pe teritoriul României; 

- Decretului Președintelui României nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind 

prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României; 

- art. 6 din Ordonanța Militară emisă de Ministrul Afacerilor Interne nr. 4 din 29 

martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19; 

- art.16 din Ordonanţa Militară emisă de Ministrul Afacerilor Interne nr. 8 din 9 

aprilie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19; 

- art. 33 din Ordonanța de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 1 din Hotărârea nr. 1/18.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de 

Urgență constituit la nivelul Municipiului Tulcea; 

- art.1, art. 3 și art. 4 din Hotărârea nr. 4/02.04.2020 a Comitetului Local pentru 

Situații de Urgență constituit la nivelul Municipiului Tulcea; 

- adresa nr. 720/02.04.2020 emisă de Serviciul Gospodărie Municipală. 

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 400 mii lei din Fondul de rezervă 

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

venituri și cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2020, pentru asigurarea fondurilor 

necesare dezinfecției stradale și a scărilor de bloc din municipiul Tulcea în vederea 

prevenirii răspândirii COVID-19. 

(2) În mod corespunzător prevederilor alin.(1), se rectifică bugetul de venituri și 

cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2020 prin diminuarea creditelor 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 400 mii lei și  

suplimentarea cu aceeași sumă la capitolul 80.02 ”Acţiuni generale economice, 

comerciale şi de muncă” subcapitolul 80.02.01 „Acțiuni generale economice și 

comerciale”, paragraful 80.02.01.30 „ Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice 

și comerciale”.   

Art. 2  Efectuarea dezinfecției stradale se va efectua de operatorul Servicii Publice 

S.A., iar efectuarea dezinfecției scărilor de bloc se va efectua de operatorul Coral Impex 

S.R.L. sub monitorizarea Serviciului Gospodărie Municipală din cadrul Primăriei 

Municipiului Tulcea.  

Art. 3 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri Serviciului Gospodărie Municipală, Direcţiei Economice din cadrul Primăriei 

municipiului Tulcea, Primarului Municipiului Tulcea, Comitetului Local pentru Situații 

de Urgență, precum și Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor locali din totalul de 20 

consilieri locali prezenți. 
 

   CONTRASEMNEAZĂ,                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                      

   SECRETAR GENERAL,    VICEPRIMAR,        

       Jr. Brudiu Maria                                         Ing. Luca Andaluzia 
 
 

 


