
R O M Â N I A          
JUDEŢUL CONSTANŢA  
COMUNA OSTROV 
CONSILIUL LOCAL  

H O T Ă R Â R E 
Privind utilizarea sumei de 260 000 lei din execedentului din anul 2011 pentru 

finanţarea unei cheltuieli din sectiunea de dezvoltare , in comuna Ostrov, judetul 
Constanța  

 
 Consiliul local Ostrov, judeţul Constanţa , întrunit în şedinţă ordinară, legal 
constituită , la data de 13.07.2012 ; 
 Având în vedere : 

• Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Ostrov,domnul 
Dragomir Niculae   prin care propune ca fondul de rulment să fie utilizat 
pentru finanţarea unor servicii potrivit legislației  achiziţiilor  publice;  

• Raportul de specialitate al biroului contabilitate   
• 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 administraţia publică locală, juridică 
şi de disciplină , muncă şi protecţie socială, protecţie copii; 

• Avizul de legalitate al secretarului; 
In baza prevederilor art. 58 alin.(3) şi (4) din Legea nr. 273/2008 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”a” şi art. 45 alin.(1) art. 

115 alin. (1) lit. ”b”din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 260 000 lei din excedentul anului 2011, pentru 

finanţarea unei cheltuieli din sectiunii de dezvoltare Anexei la prezenta Hotarare 
 Art.2. Secretarul comunei, va comunica prezenta hotărâre biroului contabilitate şi 
Primarului comunei Ostrov pentru ducerea la îndeplinire, Prefectului Judeţului Constanţa în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi o va face publică prin afişare la sediul 
consiliului local . 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi “pentru” , din cei 14 
consilieri prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie.  
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