
PRIMARIA ORASULUI  SULINA
JUDETUL TULCEA

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea   bugetului propriu de venituri si cheltuieli 

al Orasului Sulina pe anul 2019

Consiliul  Local  Sulina,  judetul  Tulcea  intrunit  astazi  ____.04.2019
in sedinta ordinara / extraordinara / de indata, legal constituita;

Avand in vedere :
- Expunerea de motive a primarului  orasului Sulina , Ing Radus Nicolae  nr . 1499 / 01.04.2019;
- Raportul nr. 1496 / 01.04.2019 al  Serviciului  Buget – Finante, Contabilitate, Impozite si Taxe;
- Referatele   Serviciului  Urbanism,  Amenajarea  teritoriului,  Domeniul  public  si  privat,Lucrari

publice,Investitii,Mediu, Achizitii publice, Resurse umane;
- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe domenii  de activitate  ale Consiliului

Local Sulina;
- Legii nr.  50/2019 din 15 martie 2019 a bugetului de stat pe anul 2019, publicata in M.O. nr. 209

din 15 martie 2019
- Legii nr.273/2006 a finantelor publice locale ,cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea - cadru Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri

publice, publicata in MO nr. 492/28,06,2017,
- Hotararea Consiliului Local Sulina nr. 6 din 31.01.2018;
- Ordonanta de Urgenta  nr.  96/2018 din 9 noiembrie 2018 privind prorogarea unor termene,

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
- Ordonanta de Urgenta  nr. 107/2018 din 7 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea

unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene;
- Hotararea Guvernului nr. 937/2018 din 07 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată;
- Ordonanta de Urgenta  nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor termene;

- Legea  nr.  250/2016  din  17  decembrie  2016  privind  aprobarea  Ordonanţei  de  urgenţă  a
Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea
unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative, publicata in M.O.  nr. 1028/21.12.2016,

- Legea nr.1/2011 a educatiei nationale ,cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului  nr.  168 din 29 martie  2019pentru  modificarea și  completarea Hotărârii

Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului
standard  per  elev/preșcolar  și  stabilirea  finanțării  de  bază  de  la  bugetul  de  stat,  din  sume
defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru
toți preșcolarii  și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat,
precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional

- Legea nr.215/2001 a administratiei 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 propriu de venituri si cheltuieli al Orasului Sulina pe
anul  2019,  la  venituri  in   suma de  19.687,20 mii  lei  si  la  cheltuieli   in  suma de
24.381,90 mii lei ,conform anexei nr.1,  bugetul  pe sectiunea  de functionare cu
venituri in suma de 7.969,00 mii lei si cheltuieli in suma de 7.969,00 mii lei, conform
anexei nr.1a si  sectiunea de dezvoltare cu venituri in suma de 11.718,20 mii lei si
cheltuieli in suma de 16.412,90 mii lei, conform anexei nr.1b.

Art.  2 – (1)Se aproba finantarea sectiunii de dezvoltare cu suma de 4.694,70
mii lei, din excedentul anilor precedenti.
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(2) Se aproba utilizarea temporara din excedentul anilor precedenti a sumei de
1139,98 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 2018 pentru sectiunea de functionare si dezvoltare.

Art.  3 – Se aproba  lista cheltuielilor de capital  pe anul 2019,conform anexelor
nr.2a  si 2b.

Art.  4 –  Se  aproba   Lista  proiectelor  cu  finantare  din  fonduri  externe
nerambursabile post –aderare  pentru anul 2019 ,conform anexei nr.3.

Art.  5  – Se aproba situatia cotizatiilor la organismele interne ,a proiectelor si
programelor finantate din bugetul propriu al orasului Sulina  pe anul 2019 ,conform
anexei nr.4.

Art.  6 – Se aproba Programul activitatilor socio –culturale ,finantate din bugetul
propriu al orasului Sulina pe anul 2019,conform anexei nr.5.

Art.  7 – Se aproba lista lucrarilor de reparatii curente si capitale, finantate din
bugetul propriu al orasului Sulina  pe anul 2019, conform anexei nr.6.

Art.  8 –  Anexele  nr.  1,1a,  1b,  2a,  2b,  3,  4,  5  si  6  fac  parte  integranta  din
prezenta hotarare.

Art. 9 – Prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului judetului Tulcea
pentru  verificarea  legalitatii,primarului  orasului  Sulina,Serviciului  Buget  –  Finante,
Contabilitate,  Impozite  si  Taxe,  Serviciului  Urbanism,  Administratiei  Judetene  a
Finantelor Publice Tulcea si Trezoreriei Sulina .

Adoptata astazi  __.04.2019

cu ___voturi “pentru”

     

        PRIMAR,                         SECRETAR,

      ing. RADUS NICOLAE                                                 jr. ION-EREMIA  CAMELIA   


