ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA POARTA ALBA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr. 81
privind implementarea investiției ”REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE –
CĂMIN CULTURAL, CARTIER VIA ÎN COMUNA POARTA ALBĂ”
Consiliul Local al Comunei Poarta Albă întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de
05.07.2016;
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 conformitate cu prevederile art.120 și art.121, alin.(1) și (2) din Constituția României,
republicată, art.8 și 9 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, art.7, alin.2 și art.1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009
privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contracte sau
convenții, art.20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În baza art.36, alin.(2), lit.”b” și ”d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) și celor ale art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 – Se aprobă implementarea investiției ”REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE –
CĂMIN CULTURAL, CARTIER VIA ÎN COMUNA POARTA ALBĂ”.
Art.2. – Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a
investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul F.E.A.D.R. 2014-2020, Sub-Măsura 7.6 Investiții
asociate cu protejarea Patrimoniului Cultural;
Art.3. – Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor de întreținere/mentenanță a investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la data efectuării
ultimei plăți în cadrul Proiectului;
Art.4. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate
și de ordonator principal de credite;
Art.5. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Poarta
Albă;
Art.6. - Secretarul comunei Poarta Albă va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului –
judeţul Constanţa pentru control şi verificarea legalităţii, Primarului comunei Poarta Albă, judeţul
Constanţa şi o va face publică prin afișare.
Art.7.- Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”,
0 „abţineri”, din totalul de 11 voturi exprimate.
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