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H O T A R A R E 

privind aprobarea alocării sumei de 15.000 lei , în vederea efectuării de lucrări de intretinere a spatiilor in 
care functioneaza unitatile de invatamant de pe raza comunei Ostrov   

 
 Consiliul local Ostrov, judetul Constanta,intrunit in sedinta ordinară ,legal constituită, la  data de 
13.07.2012; 
  

Având in vedere :  
-    expunerea de motive prezentată de primarul comunei Ostrov, domnul Dragomir Niculae  

privind propunerea de alocare a sumei de 15.000 lei necesară pentru lucrări de intretinere a spatiilor in care 
functioneaza unitatile de invatamant de pe raza comunei Ostrov   

-    raportul compart. Buget finante  contabilitate ; 
-    avizul comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare , amenajarea teritoriului şi 

urbanism ,agricultură , administrarea domeniului public şi privat al comunei; 
- avizul de legalitate al secretarului comunei Ostrov; 
In baza prevederilor  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ,  

 In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”a”si art.45 alin. (2) lit.”a” din Legea nr. 
215/ 2001  privind administratia publica locala , republicată , 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local pe anul 2012 ,  în vederea efectuării 
de lucrări de de intretinere a spatiilor in care functioneaza unitatile de invatamant de pe raza comunei 
Ostrov   
 Art.2 Suma va fi alocata din contul 24.70.02.20 
 Art.3. Primarul comunei Ostrov, în calitate de ordonator principal de credite va urmari modul în 
care Biroul Buget Finante Contabilitate din cadrul Primariei, va lua masurile necesare pentru aducerea la 
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari .  
 Art.3. Secretarul comunei  ,va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi 
persoanelor interesate . 
 
 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 14 voturi, din totalul de 14 consilieri prezenti, din 
totalul de 15 consilieri in functie. 
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