ROMÂNIA
JUDEłUL CONSTANłA
COMUNA POARTA ALBĂ
- Consiliul local –

HOTĂRÂREA

NR.129

privind aprobarea investiŃiilor propuse a fi realizate prin POS Mediu 2014-2020 şi
a alocării din bugetul local al valorii cofinanŃării asistenŃei tehnice pentru
elaborarea aplicaŃiei de finanŃare a investiŃiilor

Consiliul Local al comunei Poarta Albă, întrunit în sedinŃa ordinară din data de
20.12.2013;
Văzând 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 conformitate cu prevederile art.20, lit.f, h, j, art.44, alin.1 din Legea nr.
273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioareşi ale
Legii nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă şi canalizare;
În baza prevederilor art.36, alin.2, lit.”d” din Legea 215/2001 privind
administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local a c/v în lei a sumei de 342 euro,
reprezentând contribuŃia UnităŃii administrativ Teritorială Poarta Albă, judeŃul
ConstanŃa la finanŃarea AsistenŃei Tehnice care va pregăti proiectul de investiŃii POS
Mediu 2014-2020;
Art.2. Se aprobă investiŃiile propuse pentru a fi realizate prin POS Mediu 20142020 conform Anexei;
Art.3. Primarul comunei Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa prin serviciile de
specialitate va duce la îndeplinire prezenta hotărâre;
Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre InstituŃiei Prefectului
JudeŃului ConstanŃa - pentru control şi verificarea legalităŃii, S.C. RAJA S.A ConstanŃa,
, compartimentului Urbanism, compartimentului contabilitate, Primarului comunei
Poarta Albă, în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare.
Art.5. – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, 0
voturi împotrivă, 0 abŃineri, din totalul de 11 voturi exprimate.
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