ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
-Consiliul local –

HOTĂRÂREA

NR.34

Privind aprobarea bugetului pentru război pe anul 2015 al comunei Poarta Albă,
județul Constanța
Consiliul Local al comunei Poarta Alba, judetul Constanta, intrunit in şedinta ordinară din
data de 28.05.2015;
Avand în vedere expunerea de motive a domnului Primar Delicoti Vasile, raportul de
specialitate- persoană de specialitate cu atribuţii în domeniul Protecţiei civile, apărării împotriva
incendiilor şi de Şef al Serviciului voluntar de urgenţă, avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate nr.1,2 şi 3, şi avizul de legalitate al secretatrului comunei;
Văzând actul de control nr. 2604/28.04.2015 întocmit de Structura Teritorială pentru
Probleme Speciale Constanța;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a
teritoriului pentru apărare – M.O.R. nr. 824/20.11.2003; HGR nr. 370/2004 pentru aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.477/2003- M.O.R.nr.287/01.04.2004 și Ordinul
Ministerului Finanțelor Publice nr.1711/16.11.2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice
privind finanțarea acțiunilor de pregătire a economiei naționale și a teritoriului pentru apărare și
întocmire a bugetului de stat pentru război publicate în M.O.R. nr. 86/26.01.2005;
În baza art.36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul art 45, alin 1 și 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 - Se aprobă bugetul local pentru război, pe anul 2015, conform anexei la prezenta
hotărâre care face parte integrantă din aceasta;
Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Poarta Albă, județul Constanța și Biroul Contabilitate, Buget-Finanțe.
Art.3 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județul
Constanța, pentru control şi verificarea legalităţii, Primarului comunei Poarta Albă, judeţul
Constanţa, Biroului Contabilitate, Impozite și Taxe, dl. Popa Gică – responsabil protecție civilă,
autorităţilor şi persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin
afişare.
Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă” , 0 „ abţineri”, din totalul de 12 voturi exprimate.
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