
ROMANIA                                                                                                                 
JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA POARTA ALBA   
CONSILIUL LOCAL  
 

H O T A R A R E A  Nr. 30 
privind aprobarea execuţiei bugetului local pentru  

trimestrul I, anul 2015 
 

Consiliul Local al Comunei Poarta Albă întrunit în şedinţa sa ordinară din data de  
28.05.2015; 

 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.49, alin.12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii contabilităţii 
nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului 
finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi 
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii  privind 
bugetul de stat pe anul 2014; 

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

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
Art.1.  Se aprobă execuţia bugetului local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa pentru 

trimestrul I – anul 2015, pe total şi pe secţiuni, conform anexei, care face parte integrante din 
prezenta hotărâre; 

 
Art.2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului 

Constanţa - pentru control şi verificarea legalităţii, Biroului Buget – Finanţe, Contabilitate, Impozite 
şi Taxe şi Resurse Umane, Primarului comunei Poarta Albă  şi o va face publică prin afişare. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12  voturi „pentru”, 0 voturi 

„împotrivă” ,  0 abţineri, din totalul de  12  voturi exprimate. 
POARTA ALBA/ 28.05.2015 
 
 Preşedinte de şedinţă: 

 Consilier, 
 

  VIȘAN  ION   
Contrasemnează: 

Secretarul comunei Poarta Albă 
 

 CUMPĂNAŞU CAMELIA 
 

 


