ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
-Consiliul local –

HOTĂRÂREA

NR. 11

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
28.02.2007 ;
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 ;
Văzând prevederile Legii nr. 396/2007 privind acordarea unui sprijin financiar la
constituirea familiei, cele ale Legii nr. 482 din 19 decembrie 2006 privind acordarea de
trusouri pentru nou-născuţi precum şi cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 3 din 17
ianuarie 2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale
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. 38, alin. (1) şi (2), lit. “b” şi alin. (4) lit. „a” din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 modificată prin Legea nr. 286/06.07.2006 ;
În temeiul art. 46, alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
modificată prin Legea nr. 286/06.07.2006 ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
local comunal Poarta Albă pentru anul 2007 după cum urmează:
Prevederi
Venituri
Cheltuieli

BUGET ACTUAL
5.149.476 lei
5.149.476 lei

BUGET RECTIFICAT
5.297.932 lei
5.297.932 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. 1 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.
Art. 5 - Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru din
totalul de 13 voturi exprimate .
POARTA ALBA/ 28.02.2007
Preşedinte de şedinţă,

BURLACU RUXANDA
Contrasemnează:
Secretarul comunei Poarta Albă

MIHON CORNELIU

