
JUDEȚUL TULCEA  
COMUNA NUFĂRU  
CONSILIUL LOCAL  

 

H O T Ă R Â R E A  Nr.3 

privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018 

 
 

Consiliul local al comunei Nufăru judeţul Tulcea, intrunit in şedinţă ordinara la 
data de 29 ianuarie 2019, fiind prezenti un numar de 9 consilieri locali;  

Avand in vedere: 
- Nota de fundamentare a primarului comunei Nufaru cu nr.319/17.01.2019 din care reiese 

necesitatea rectificarii bugetului pe anul 2018. 

- Referatul cu nr.318/17.01.2019 privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2018 al 

doamnei Candachia Geta; 

-  Dispozitia nr.206 din 21decembrie 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018; 

- HG nr.994/2018 din 20 decembrie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele 
unităţi administrativ-teritoriale 

-   privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale. 

- prevederile art.19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;  

Tinând cont de avizul comisiei de specialitate a consiliului local si raportul 

compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului; 

In temeiul art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 – Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Nufaru, jud Tulcea pe anul 2018, 

dupa cum urmeaza: 

A – Bugetul Integral,conform anexei nr.1, parte integranta; 

B – Sectiunea de Functionare,conform anexei nr.2, parte integranta; 

Art.2 – Anexele nr.1- 2 sunt parte integranta a prezentei hotarari. 

Art.3 – Se aproba utilizarea sumei de 1538 mi lei reprezentand excedentul anilor precedent, 

pentru transparenta cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.  

Art.4 – Secretarul comunei Nufăru județul Tulcea va comunica prezenta hotărâre Institutieu 
Prefectului - Judetului Tulcea, precum şi se aduce la cunostinţa publica prin afisarea la sediul 
primariei, precum si publicarea pe site-ul http://www.primarianufaru.ro 

Prezenta Hotararea a fost adoptata cu votul a 9 consilieri prezenti din totalul de 11 

consilieri alesi. 

  

  PRESEDINTE DE SEDINTĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
  CONSILIER,Iordache Marcel                                     SECRETAR, Milosovici Lucian 
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