ROMÂNIA
JUDEłUL CONSTANłA
COMUNA POARTA ALBĂ
- Consiliul local –

H O T Ă R Â R E A NR. 52
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Poarta
Albă pentru luna iunie 2013
Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.06.2013;
Văzând expunerea de motive prezentată de dl. Viceprimar Farcaş Daniel-Ionuţ, Raportul
Compartimentului de specialitate, avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3 precum şi avizul de legalitate al
secretarului comunei ;
În conformitate cu prevederile art.58, alin.1,din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind
finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 36, alin. 4, lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată cu modificarile şi completarile ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (1) şi (2) lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată cu modificarile si completarile ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local comunal
Poarta Albă, pentru luna iunie, anul 2012 după cum urmează :
Prevederi
BUGET ACTUAL
BUGET RECTIFICAT
Venituri
8.843.010 lei
8.869.546 lei
Cheltuieli
8.843.010 lei
8.869.546 lei
Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei către AsociaŃia foştilor
deŃinuŃi politici în cadrul capitolului de cheltuieli „ cultură, recreere, religie”,
subcapitolul „ alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi religie”, titlul “ alte
cheltuieli“, articol “asociaŃii şi fundaŃii”.
Art.2 Sinteza bugetului de venituri pe capitole şi subcapitole şi de cheltuieli pe acţiuni se
prezintă în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.3 Hotărârea Consiliului local comunal nr. 25 din 29.03.2013, privind
aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 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 12 voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă, 1 abţineri, din totalul de 13 voturi exprimate.
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