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H O T A R A R E A  Nr. 3  
privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar al anului 2014 

 din excedentul bugetar 
 
 

Consiliul Local al Comunei Poarta Albă întrunit în şedinŃa sa ordinară din data de  
26.01.2015; 

 Având în vedere 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.46 şi art.58, alin.(a) din Legea nr. 273/2006 
privind finanŃele publice locale, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 
Ordinul Ministrului FinanŃelor Publice nr. 2020/2013 pentru aprobarea normelor 
metodologice privind încheierea exerciŃiului bugetar al anului 2013.                   

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, republicată cu modificarile si completarile ulterioare , 

 
H O T Ă R Ă Ş T E:  

 
 Art.1. – Se aprobă acoperirea deficitului secŃiunii de dezvoltare, rezultat la 
sfârşitul exerciŃiului bugetar al anului 2014, în sumă de 392.341,65 lei din excedentul 
bugetului local rezultat în anul anterior; 
 Art.2. – Primarul comunei Poarta Albă, prin Biroul Contabilitate, Buget-FinanŃe, 
Impozite şi Taxe şi Resurse Umane din cadrul Primăriei Poarta Albă, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;  

Art.3. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre InstituŃiei Prefectului 
– judeŃul ConstanŃa pentru control şi verificarea legalităŃii, Primarului comunei Poarta 
Albă, judeŃul ConstanŃa, Biroului Buget-finanŃe, Contabilitate, Impozite şi Taxe şi 
Resurse Umane, autorităŃilor 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 12 voturi „pentru”, 0  
voturi „împotrivă”, 0 „abtineri”,  din totalul de 12 voturi exprimate . 
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 Preşedinte de şedinŃă: 

 Consilier, 
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