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

H O T Ă R Â R E A    NR. 91  

Privind  alocarea unei sume de bani, Parohiei Sfântul Nicolae din 
 comuna Poarta Albă, judeţul Constanţa 

 
Consiliul Local al comunei Poarta Albă, întrunit în sedinţa  ordinară din data de 
30.09.2013; 
 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 baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi a Normelor metodologice de aplicare ale acesteia, 
aprobate prin 
H.G. nr. 1470/2002, cu modificările şi completările ulterioare,  prevederile Legii nr. 286/2010 
privind bugetul de stat pe anul 2011 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
             În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. „b” şi alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
             În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local al comunei Poarta Albă,  

Parohiei Poarta Albă I cu hramul Sfântul Nicolae,  în vederea efectuării lucrărilor de închidere cu 
tâmplărie PVC a pridvorului bisericii;  
 Art.2. – Suma menţionată la  art.1 din prezenta hotărâre va fi  suportată din bugetul local al 
comunei de la capitolul “Cultură, recreere şi religie”, subcapitolul “Servicii religioase”; 

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, Parohiei sf. Nicolae Poarta Albă, în vederea aducerii la îndeplinire şi 
o va face publică prin afişare. 

Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 
abţineri, din totalul de 12 voturi exprimate. 
POARTA ALBĂ /30.09.2013  
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