
 
ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA POARTA ALBA   
CONSILIUL LOCAL  
 

H O T A R A R E A  Nr. 72 
 privind achiziţionarea unor echipamente de joacă pentru copii în Parcul central şi Parcul 

din zona „D” 
 

Consiliul Local al comunei Poarta Albă, întrunit în sedinţa  ordinară din data de  
29.07.2013; 
 Având în vedere:  

- expunerea de motive prezentată de doamna consilier Ţigmeanu Florentina, 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  Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanţele 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare, prevederile O.U.G. nr.35/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În  baza art.36, alin.4, lit.a din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.45 şi art.115, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. – Se aprobă achiziţionarea unor echipamente de joacă pentru copii care vor fi 

amplasate în Parcul central şi Parcul din zona “D”, conform anexă care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre;  

Art.2. - Sursa de finanţare din bugetul local este din Capitol – Cultură, Religie şi Recreere, 
Subcapitol – Servicii recreative şi sportive, Paragraf – Întreţinere grădini publice, parcuri, zone 
verzi, baze sportive, Titlul – Bunuri şi servicii; 
 Valoarea  totală estimată a echipamentelor de joacă este de 20.125  lei 

Art.3. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Constanţa -  pentru control şi verificarea legalităţii, Biroului Contabilitate, Compartimentului 
Achiziţii, autorităţilor şi persoanelor interesate şi o va face publică prin afişare. 

Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 0 abţineri, 
din totalul de 13 voturi exprimate. 
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