
R O M Â N I A 
JUDEłUL CONSTANłA 
COMUNA POARTA ALBĂ 
-Consiliul local – 
 

H O T Ă R Â R E A    NR. 100 
privind aprobarea  rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al  

Consiliului Local Comunal pentru anul 2014 – luna noiembrie -  
 
 
 Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinŃa ordinară din data de 
28.11.2014;   

Văzând expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile, Raportul 
Compartimentului de specialitate, avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3 precum şi avizul de 
legalitate al secretarului comunei ; 

În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (2) din  Legea nr. 273 din 29.06.2006 
privind finanŃele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;  

În baza art. 36, alin. 4, lit. „a” din Legea administraŃiei  publice locale nr. 215/2001, 
republicată cu modificarile şi completarile ulterioare; 
 În temeiul art. 45, alin. (1) şi (2) lit. „a”  din Legea administraŃiei  publice locale nr. 
215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată cu modificarile si completarile 
ulterioare , 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
    Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli al Consiliului local 

comunal Poarta Albă pentru luna  noiembrie,  anul 2014 după cum urmează :  
  Prevederi              BUGET ANTERIOR       BUGET RECTIFICAT 

Venituri                 15.542.294   lei                         15.669.094  lei 
  

Cheltuieli                15.542.294   lei                          15.669.094  lei   
Art.2. Se aprobă finanțarea lucrării „Alimentare cu apă sola A-811/3”, cu sumele 

primite de la APIA Constanța, în cuantum de 145.000 lei din cadrul capitolului „Servicii 
de dezvoltare publică ți locuințe”, subcapitolul „Alimentare cu apă ți amenajări 
hidrotehnice”, paragraf „Alimentare cu apă”.  

Art.3. Sinteza bugetului de venituri pe capitole şi subcapitole şi de cheltuieli pe 
acŃiuni se prezintă în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .  

 Art.5.   Hotărârea Consiliului local comunal nr. 1 din 30.01.2014, privind aprobarea 
bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 se modifică în mod corespunzător. 

Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre InstituŃiei Prefectului 
JudeŃului ConstanŃa - pentru control şi verificarea legalităŃii, Biroului Buget – FinanŃe, 
Contabilitate, Impozite şi Taxe şi Resurse Umane, Primarului comunei Poarta Albă  şi o va 
face publică prin afişare. 

Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată  cu un număr de  12 voturi „pentru”, 0 
voturi „împotrivă” ,  0  „abŃineri”, din totalul de 12  voturi exprimate. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  
          CONSILIER,  
           VIŞAN ION 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL COMUNEI POARTA ALBĂ 

  Jr.CUMPĂNAŞU CAMELIA 


