
R O M A N I A            
JUDETUL CONSTANTA  
COMUNA OSTROV 
CONSILIUL LOCAL 

H O T A R A R E 
Privind aprobarea bugetului local , a planului anual de achizitii si a Listei de investitii pe anul 

2014  
 

 
 Consiliul Local Ostrov, judetul Constanta, intrunit in sedinta ordinara, legal 
constituita la data 31.01.2014; 
 Avand in vedere: 
        -   expunerea de motive prezentata de primarul comunei , domnul Dragomir 
Niculae  ; 
 -    raportul compartimentului  de specialitate ;    

-   raportul  comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, 
juridică şi de disciplină,  muncă şi protecţie socială, protecţie copii; 

- raportul comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare 
,amenajarea teritoriului şi urbanism , agricultură, administrarea domeniului 
public şi privat al comunei ;   

-  raportul  comisiei de specialitate pentru învaţământ, sănătate şi familie, 
activităţi social-culturale, culte, protecţia mediului şi turism ; 

-   avizul de legalitate al secretarului comunei ; 
 In baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356 / 2013  si ale 
prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificarile şi completările ulterioare ; 
 In conformitate cu  prevederile art.36 alin.(2) lit.”b” şi alin.(4)  lit.”a” si în temeiul 
prevederilor art. 45 alin.(2) lit.”a” din Legea nr. 215/200, privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 
                H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 
 Art. 1. (1) Se aproba bugetul general  local pe anul 2014 al comunei Ostrov 
  (2)  Sinteza bugetului de venituri pe capitole si subcapitole si cheltuieli pe 
actiuni pe anul 2014, se prezinta in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

(3)  Se aproba lista  cheltuielilor de investitii, prevazute in anexa nr. 2  care 
face parte integranta din prezenta hotarare .  
Art.2. Se aproba planul anual de achizitii pe anul 2014 ,conform Anexei nr.3   la  

prezenta hotărâre 
 Art.3 . Secretarul comunei va inainta prezenta hotarare institutiilor si persoanelor 
interesate. 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr de 9  voturi “pentru " , din cei 9  consilieri 
prezenti, din numarul total de 14 al consilierilor in functie, un post fiind vacant  
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