
ROMÂNIA 
JUDEłUL CONSTANłA 
COMUNA POARTA ALBĂ  
- CONSILIUL LOCAL – 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 60 
privind aprobarea cofinanţării şi a sumelor neeligibile necesare implementării proiectului 

„Reabilitare şi extindere şcoală cu clasele I-VIII”  localitatea Poarta Albă, comuna Poarta 

Albă, judeţul Constanţa 

 

 
Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa întrunit în şedinŃa sa 

ordinară din data de 28.06.2013  ;  
 Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl. Viceprimar Farcaş Daniel-
IonuŃ, raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local nr. 1, 2 şi 3, precum şi avizul de legalitate al secretarului comunei; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. b) si alin.4, lit.e) din Legea nr. 
215/2001, privind administratia publică locală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare şi  prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale 
, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 

 Art.1 – Se aprobă cofinanŃarea eligibilă a poiectului„Reabilitare şi extindere şcoală cu 

clasele I-VIII”  localitatea Poarta Albă, comuna Poarta Albă, judeţul Constanţa, cu suma de 
152.728,90 lei reprezentând 2% din bugetul proiectului; 
 Art.2. – Se aprobă contribuţia cheltuielilor neeligibile în sumă de 874.055,81 lei; 
 Art.3. – Primarul comunei Poarta Albă şi Biroul Contabilitate va duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre;  

Art.4. - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre InstituŃiei Prefectului – 
JudeŃul ConstanŃa pentru control şi verificarea legalităŃii, DirecŃia JudeŃeană pentru 
Cultură ConstanŃa, domnului Viceprimar Farcaş Daniel-IonuŃ, Biroului Contabilitate, în 
vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare; 
 Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi pentru , o voturi împotrivă, 1 
abţinere , din totalul de 13 voturi exprimate. 
POARTA ALBĂ/28.06.2013  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ  
CONSILIER,  
 
GIGEA MILICĂ  

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR 

 
CUMPĂNAŞU CAMELIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


