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ANUNŢ 
                                                

 Astăzi, 20 ianuarie 2023, Primăria Municipiului Tulcea invită pe toţi cei interesaţi la întâlnirea 

de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: 

  

 PROIECTUL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL 

MUNICIPIULUI TULCEA PENTRU ANUL 2023. 
 

Evenimentul are loc în data de 27 ianuarie 2023, ora 11:00, la sediul Primăriei 

Municipiului Tulcea, str. Păcii, nr. 20 – Sala de ședințe din incinta Hotelului Europolis. 

Prezentul proiect de act normativ are ca scop stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Municipiului Tulcea pentru anul 2023. Bugetul consolidat reprezintă documentul oficial de prezentare 

a bugetului de venituri și cheltuieli al oricărei autorități publice locale din România, fiind reglementat 

de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și 

Legea bugetului de stat nr. 368/2022. 

El reprezintă expresia politicilor sociale, economice și de dezvoltare a autorității locale prin 

proiectele publice propuse și responsabilitățile stabilite ordonatorilor de credite. 

Instituțiile publice care gestionează bugetul public al municipiului Tulcea, ai căror conducători au 

calitatea de ordonatori terțiari de credite în subordinea ordonatorului principal de credite - primarul 

municipiului Tulcea, sunt următorii: Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, Creșa Sibell, 

Directia de Asistență și Protecție Socială Tulcea, Directia Întreținere și Administrare Patrimoniu, 

Ansamblul Artistic Profesionist Baladele Deltei. 

Ordinea de zi a evenimentului: 

1. Deschiderea evenimentului: anunţarea temei şi a ordinii de zi, prezentarea reprezentanţilor 

instituţiei, a procedurii şi a regulilor de desfăşurare a evenimentului; 

2. Prezentarea succintă a motivaţiei, a proiectului de act normativ supus dezbaterii publice, a 

iniţiatorului, experţilor şi/sau specialiştilor care au participat la elaborare; 

3. Prezentarea verbală de către cetăţenii interesaţi a propunerilor privind modificarea proiectului 

de act normativ supus dezbaterii publice; 

4. Închiderea întâlnirii: prezentarea etapelor următoare în procesul de adoptare, cu menţionarea 

termenelor aferente. 

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la 

dispoziţie 10 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online la adresa 

de e-mail contact@primariatulcea.ro sau direct la sediul instituţiei la Registratură, la adresa strada 
Păcii, nr. 20, din incinta Hotelului Europolis, până vineri, 27 ianuarie 2023, ora 10:00, persoana de 

contact Valentina BĂRARU-TIMOFTE, telefon: 0240 511440; 0240 513354. 

La dezbaterea publică sunt invitaţi să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toţi cei 

interesaţi: persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, societăţi comerciale, reprezentanţi 

ai instituţiilor publice interesate, ai presei etc. 

Documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Tulcea din strada Păcii, nr. 20 

şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Tulcea www.primariatulcea.ro: 

-  în secțiunea Monitorul Oficial – Interes Public – Informații financiare; 
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-  în secțiunea Monitorul Oficial – Alte Documente – Anunțuri publice; 

- pe pagina principală - Anunțuri publice; 

- în secțiunea Monitorul Oficial – Alte Documente – Acte administrative aflate în dezbatere 

publică; 

- pe pagina principală - Acte administrative aflate în dezbatere publică. 

Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul 

Relații cu Publicul al Primăriei Municipiului Tulcea, din strada Păcii, nr. 20. 

Pentru informaţii suplimentare privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului 

Tulcea pentru anul 2023, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon: 0240 511440,  

e-mail: niculina.corsei@primariatulcea.ro, persoană de contact: Niculina CORSEI. 
 

 
         p. PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA,                                              

                            Leventh IUSUF, director executiv    

 

                                                                                                    OFICIUL DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ   

                                                                                                      Valentina BĂRARU-TIMOFTE, consilier juridic 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Tulcea, str. Păcii, nr. 20, codul poștal 820033, tel: +40 0240-511 440, 
fax: +40 0240-517 736, e-mail: contact@primariatulcea.ro, site: www.primariatulcea.ro 

ISO 9001:2015 – Nr. de Înregistrare al Clientului C222359/01/RO, Nr. Ediție 001 

 

mailto:niculina.corsei@primariatulcea.ro

