
ORASUL SULINA

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din

venituri proprii  din subordinea  Consiliului Local Sulina  pe anul 2019

Consiliul  Local  Sulina  intrunit  in  sedinta  ordinara/extraordinara/de  indata  din  data  de
___.04.2019  legal constituita;

Avand in vedere :
-  Expunerea de motive a primarului  nr. 1498/01.04.2019;
-  Raportul nr. 1495/01.04.2019 al Serviciului Buget – Finante, Contabilitate, Impozite si

Taxe;
- Adresa nr. 317/04.02.2019 a Liceului ,,Jean Bart “ Sulina cu privire la proiectul de buget

pe anul 2019;
- Rapoartele  de  avizare  ale  Comisiilor  de  specialitate  pe  domenii  de  activitate   ale

Consiliului Local Sulina;
- Legii nr. 50 din 15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019, publicata in M.O. nr. 209 din

15.03.2019;
- Legii nr. 273/2006 a finantelor publice locale ,cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.19  alin(1)  litera  (b)  din  Legea nr.  273/2006  privind  Finantele  publice  locale,cu

modificarile si completarile ulterioare;
- In temeiul prevederilor  art. 45 alin.(1) si (2) litera (a) si ale art.115 ,alin.(1) lit.(b) din

Legea  nr.215/2001  ,  a  administratiei  publice  locale,republicata  ,cu  modificarile  si
completarile ulterioare ;

Hotaraste:

Art.  1 -  Se  aproba  bugetul  activitatii  finantate  integral  din  venituri  proprii
“INVATAMANT”, activitate a  Liceului “Jean Bart” Sulina  pe anul  2018 cu venituri in suma de
25 mii lei si cheltuieli in suma de 25 mii lei, bugetul pe sectiunea  de functionare cu venituri in
suma de 25 mii lei si cheltuieli in suma de 25 mii , conform anexei nr. 1.

Art. 2 –  Se aproba bugetul activitatii finantate integral din venituri proprii “PIATA”,
activitate  a  Consiliului  Local  Sulina,  pe  anul  2017 cu  venituri  in  suma  de 41,00 mii  lei si
cheltuieli in suma de  41,00 mii lei, conform anexei nr. 2.
           Art. 3 – Anexele 1  si  2  fac parte integranta din prezenta hotarare.
           Art. 4– Prezenta hotarare va fi comunicata Serviciului Buget – Finante, Contabilitate,
Impozite  si  Taxe,  Directiei  de  Trezorerie  si  Contabilitate  Publica  Tulcea,  Trezoreriei  Sulina,
Liceului “Jean Bart “Sulina    si Institutiei Prefectului judetului Tulcea.

Adoptata astazi,___.04.2019
cu _______ voturi pentru 

                
                    PRIMAR,                                    
                                                                                                                       SECRETARUL ORASULUI,

   
  Ing RADUS NICOLAE                  JR.  ION - EREMIA  CAMELIA


