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   CONSILIUL LOCAL  

                    

HOTĂRÂREA NR.15 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea pe anul 2020 

 
Consiliul Local al orasului Isaccea, întrunit azi, 27.02.2020, în sedinţă ordinară, legal constituita, 

fiind prezenţi un număr de 13 consilieri locali; 

Văzând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare – instrument de motivare si prezentare al 

inițiatorului, Primar – Moraru Anastase nr.16/20.02.2020, avizele comisiilor de specialitate ale 

consiliului local; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,  

-  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art.104 și art.105 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- HCL nr.4/21.01.2020 privind utilizarea excedentului bugetului local al orașului Isaccea rezultat la 

ncheierea exercițiului bugetar al anului 2019; 

- HCL nr.5/21.01.2020 privind aprobarea preluării excedentului rezultat l încheierea exrcițiului bugetar 

al anului 2019 din execuția bugetului de venituri ș cheltuieli al activităților finanțate integral din 

venituri proprii; 

 

Ţinând cont de adresele A.J.F.P. Tulcea nr.TLG_STZ32/10.01.2020,  adresa Consiliului Județean 

Tulcea nr.1356/31.01.2020,  contul de execuție la data de 31.12.2019, contractele de finanțare încheiate de 

catre UAT Isaccea si finantatori inetrni/externi, Programele de activități al Compartimentului Bibliotecă, al 

Compartimentului Casa de Cultură, al Direcției de Asistență Socială pe anul 2020, Planul de Achiziții 

Publice al orașului Isaccea pe anul 2020, adresa nr.792/06.02.2020 a Liceului Teoretic Constantin Brătescu 

Isaccea; 

In temeiul art. 139 și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ  

  

HOTARASTE: 

 

Art.1. – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea pe anul 2020, pe capitole, 

subcapitole, titluri, articole, alineate, conform anexei nr.1 - CENTRALIZATOR – BUGETUL DE 

VENITURI ȘI CHELTUIELI AL ORAȘULUI ISACCEA PE ANUL 2020 LOCAL, anexei nr.2 - 

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE şi anexei nr.3 – SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE,  care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.           

 

Art.2 – Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea Hotărârii autoritatilor interesate pentru 

ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 

Art 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul instituției și  publicare 

pe site-ul propriu Primăriei Orașului Isaccea www.isaccea.ro – Monitorul Oficial.  

 
Nr.voturi necesare(majoritate absoluta) 8 

Nr.total voturi exprimate 13 

Nr.voturi impotriva 0 

Nr.voturi pentru 13 

Nr.abtineri 0 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,      
             CONSILIER LOCAL              SECRETAR GENERAL, 
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