
R O M Â N I A 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
COMUNA POARTA ALBĂ 
-Consiliul local – 
 
 

                              H O T Ă R Â R E A    NR.   43 
Privind  aprobarea rectificării bugetului de venituri  şi cheltuieli al Consiliului local 

comunal pentru anul 2007 
 

 Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.06.2007 ;  

Văzând Hotărârea de Guvern nr. 454/16.05.2007 privind repartizarea unor sume 
din trasferuri din bugetul de stat către bugetele locale prevăzute în bugetul Ministerului 
Educaţiei Cercetării şi Tineretului pentru finanţarea în anul 2007 a unor cheltuieli de 
capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat ;  

Ţinând cont de contractul – acord colectiv de muncă înregistrat la D.M.S.S.F. 
Constanţa sub nr. 15221/14.06.2007 şi execuţia de casă a bugetului local la ata de 
21.06.2007 ;  

Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl. primar Sânt-Ion Niculae, 
avizul comisiei nr. 1 precum şi avizul de legalitate al secretarului comunei ; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 486/27.12.2006 Legea bugetului de stat pe 
anul 2007 precum şi cele ale  art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind 
finanţele publice locale ;  

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

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 anul 2007 după cum urmează:  
 

Prevederi              BUGET ACTUAL  BUGET RECTIFICAT 
Venituri        5.476.804 lei   5.536.804 lei  
Cheltuieli      5.476.804 lei   5.536.804 lei  

 
Art. 2 - Sinteza bugetului de venituri pe capitole şi subcapitole şi de cheltuieli pe 

acţiuni se prezintă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .  
Art. 3 - Hotărârea Consiliului local comunal nr. 01 din 31.01.2007 privind 

aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 se modifică în mod 
corespunzător . 

Art. 4 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru din totalul de 13 
voturi exprimate . 
 
POARTA ALBA/ 28.06.2007 
                        

 Preşedinte de şedinţă, 
              VASILE ION  
  

Contrasemnează: 
Secretarul comunei Poarta Albă 

MIHON CORNELIU 


