
Primaria orasului 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 2021 

 

 
Consiliul Local Sulina intrunit in sedinta ordinara/extraordinara/de indata din data de 

______2021,  legal constituita; 

 Avand in vedere : 
- Referatul de aprobare a primarului  orasului Sulina , Dan Nicolcenco  nr . 2.170/15.04.2021; 
- Raportul de specialitate nr. 2.169/15.04.2021 al  Serviciului  Buget – Finante, Contabilitate, Impozite 

si Taxe; 

- Adresa cu nr. 1019/06.04.2021 a Liceului Teoretic ,,Jean Bart “ Sulina cu privire la 

proiectul de buget pe anul 2021; 

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  ale Consiliului 

Local Sulina; 
- Legii nr.  15/2021 din 08 martie 2021 a bugetului de stat pe anul 2021, publicata in M.O. nr. 236 din 

09 martie 2021; 

- 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. 139 alin.(1) si (3) litera (a) si ale art.196 ,alin.(1) lit.(a), art. 198,   din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

      

Hotaraste: 

 

Art. 1 - Se aproba bugetul activitatii finantate integral din venituri proprii 

“INVATAMANT”, activitate a  Liceului “Jean Bart” Sulina  pe anul  2021 cu venituri in suma de 9 

mii lei si cheltuieli in suma de 9 mii lei, bugetul pe sectiunea  de functionare cu venituri in suma 

de 9 mii lei si cheltuieli in suma de 9 mii , conform anexei nr. 1. 

            Art. 2  –  Se aproba bugetul activitatii finantate integral din venituri proprii “PIATA”, 

activitate a Consiliului Local Sulina, pe anul 2021 cu venituri in suma de 39,40 mii lei si cheltuieli 

in suma de  39,40 mii lei, bugetul pe sectiunea  de functionare cu venituri in suma de 39,40 mii 

lei si cheltuieli in suma de 39,40 mii lei  si  sectiunea de dezvoltare cu venituri in suma de 0,00 

mii lei si cheltuieli in suma de 0,00 mii lei, conform anexei nr. 2. 

Art.  3  - Se aproba utilizarea temporara din excedentul anilor precedenti a sumei de 55,47 

mii lei in cazul inregistrarii unor goluri de casa provenite din decalaje  intre veniturile si 

cheltuielile anului curent ale sectiunii de functionare si dezvoltare,precum si pentru acoperirea 

definitiva a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exercitiului bugetar 2021, pentru sectiunea 

de functionare si dezvoltare. 

Art.  4  – Anexele 1 si 2,  fac parte integranta din prezenta hotarare. 
            Art. 5  – Prezenta hotarare va fi comunicata Serviciului Buget – Finante, Contabilitate, 

Impozite si Taxe, Administratiei Judetene a Finantelor Publice Tulcea, Trezoreriei Sulina, Liceului 

“Jean Bart “Sulina    si Institutiei Prefectului judetului Tulcea. 

 

 

Adoptata astazi,_______2021 

cu _______ voturi pentru  

 

 

               
             PRIMAR,                              AVIZAT SECRETAR GENERAL U.A.T., 

      DAN  NICOLCENCO                                                            JR.  CAMELIA   IONITA 

 

 



 

 

 

 

 


