
 
R O M Â N I A 
JUDEłUL CONSTANłA 
COMUNA POARTA ALBĂ 
-Consiliul local – 
 

HOTĂRÂREA NR. 83  
privind aprobarea externalizării unor servicii din cadrul Primăriei comunei Poarta Albă, judeţul 

Constanţa 
 
 

Consiliul Local al comunei Poarta Albă, întrunit în sedinţa  ordinară din data de 
30.08.2013; 
Văzând expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile, Raportul Compartimentului 

de specialitate, avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3; 
 În conformitate cu prevederile cu prevederile art.119/1992 privind controlul financiar 
preventiv, modificată prin Legea 234/2010, Legea 571/2003 privinf codul fiscal modificată prin 
Ordonanţa de Guvern nr.16/30.07.2013, Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, 
republicată , cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 188/199 privind  Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea contabilităţii 
nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr. 52/2012 privind 
principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale 
la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice;  
 În baza art.36, alin 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice Locale, republicată , cu 
modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 45 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificarile 
şi completarile ulterioare ; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art. 1 Se aprobă externalizarea următoarelor activităţi ale biroului de contabilitate privind :viză 
control financiar preventiv,  întocmire bilanţ, verificare balanţă , întocmire dări de seamă, întocmire 
rectificări bugetare , reevaluări, inventar domeniul public şi privat;   

Art.3: Primarul comunei Poarta Albă, jud. Constanţa,  va duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre prin intermediul compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei comunei Poarta 
Albă; 

Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata  prin grija secretarului comunei Poarta Albă, 
Institutiei Prefectului Judetului Constanţa, Primarului comunei Poarta Albă, Compartiment 
Contabilitate, Buget-Finanţe,Impozite şi taxe şi Resurse Umane, în vederea aducerii la îndeplinire 
şi o va face publică prin afişare. 

Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 11 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 0 
abţineri , din totalul de 14 voturi exprimate. 
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