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H O T A R A R E  
Privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe anul 2013  

 
Consiliul local Ostrov, judetul Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 
31.01.2013  
 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată; 
b) art. 6 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
d) art. 8 lit. a) şi lit. c), art. 11, art. 49 alin. (2) şi art. 73 alin. (3) din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
                e)  art. 36 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a), raportate la cele 
ale art. 63 alin. (1) lit. (c), combinat cu alin. (4) lit. b) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

f) Ordinul nr. 2020/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013 

g) punctului 287 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu 
modificările  şi completările ulterioare; 

e) Hotărârii Consiliului Local nr. 15 din 29 martie 2013 prin care se 
aprobă bugetul local pe anul 2013, cu modificările şi completările ulterioare;  

Luând act de: 
   a) expunerea de motive prezentata de initiator – domnul primar 

Dragomir Niculae  
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Ostrov ;  
c) raportul Comisiei de specialitate  

                  In temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

H O T A R A S T E :  
 

Art.1.- Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 
2012 prevăzut în anexa  care face parte din prezenta hotarare. 



Art.2.- Prin intermediul secretarului comunei se comunică în mod 
obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, Primarului Comunei 
Ostrov şi Prefectului judeţului Constanta şi se aduce la cunoştinţă publică prin  
prin publicarea pe pagina de internet . 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 9 voturi, din totalul 
de 9 consilieri prezenti, din totalul de 14 consilieri in functie, un post fiind 
vacant. 
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