
 
 
 
 
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL CONSTANŢA 
COMUNA POARTA ALBĂ 
- Consiliul local – 
 

 
H O T Ă R Â R E A   NR.  12  

Privind aprobarea unui împrumut în sumă de 4.080 lei pentru plata lucrării „Amenajare şi 
modernizare drumuri în intravilan comuna Poarta Albă  - Proiect SAPARD  - calamitate în urma 

inundaţiilor din anul 2005 ”  
 

Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 28.02.2007 ; 
 Văzând contractul de finanţare a lucrării „Amenajare şi modernizare drumuri în intravilan 
comuna Poarta Albă  - Proiect SAPARD  - calamitate în urma inundaţiilor din anul 2005 ” ;  
 Având în vedere sistarea de către Agenţia de Plăţi a tuturor procedurilor de achiziţie la 
acest moment în urma directivei emise de Comunitatea Europeană şi implicit întârzierea efectuării 
lucrărilor de reparaţii la drumurile calamitate ;  
 Analizând expunerea de motive prezentată de dl. primar Sânt-Ion Niculae, avizul  comisiei  
nr. 1 , raportul compartimentului de specialitate precum şi avizul de legalitate al secretarului 
comunei; 
 În conformitate cu prevederile art. 61 din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanţele 
publice locale ; 

În baza art. 38,  alin. (1) şi (2), lit. “b”şi alin. (4) lit. „b” din Legea administraţiei  publice 
locale nr. 215/2001 modificată prin Legea nr. 286/06.07.2006 ; 
 În temeiul art. 46, alin. (2) din Legea administraţiei  publice locale nr. 215/2001, 
modificată prin Legea nr. 286/06.07.2006 ; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1 - Se aprobă contractarea unui împrumut  în cuantum de  4.080 lei din sistemul 

bancar intern pentru plata lucrării „Amenajare şi modernizare drumuri în intravilan comuna 
Poarta Albă  - Proiect SAPARD  - calamitate în urma inundaţiilor din anul 2005 ”  

Art.2 - Primarul comunei este împuternicit a întreprinde în continuare toate demersurile în 
vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, semnând toate documentele necesare angajării 
creditului. 

Art. 3 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor 
interesate în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare. 
 Art. 4 - Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, - voturi  
împotrivă din totalul de 13 voturi exprimate. 
 
POARTA ALBĂ/ 28.02.2007 
 

Preşedinte de şedinţă, 
          BURLACU RUXANDA 
  

Contrasemnează: 
Secretarul comunei Poarta Albă 

MIHON CORNELIU 
 
 
 
 
 
 
 
 


