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HOTARARE
Privind alocarea bugetara a sumelor aferente pentru sustinerea financiara a
proiectului " Captarea , Tratarea si Distributia Apei ; Colectarea si Epurarea

Apelor Uzrte " din localitatea Cogealac si sat Tariverde. 
,

/- Consiliul Local Cgpeghc 4uy'etul Constanta, intrunit in sedinta ordr/ara I
extraordinara din data de'/ . l{ ." . . ((? . Q7. . . .20 13 ;

- Avand in vedere piofectul de4otaiarea privind alocarea bugetara a sumelor
aferente pentru sustinerea financiara a proiectului " Captarea ,Tratarea si Distributia
Apei ; Colectarea si Epurarea Apelor Uzate " din localitatea Cogealac si sat Tariverde,
expunerea de motive a initiatorului d-l Primar Alexa Gheorghe , raportul
compartimentului financiar contabil intocmit de d-na Musi Carmen , avizul comisiei de
specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului Local , avizul asupra legalitatii
al secretarului comunai d-na Delcea Lenuta .

- Avand in vedere prevederile art.57 alin ( 1) si (4) din Legea 27312006 privind
finantele publice locale , cu modificarile si complectarile ulterioare, Legii nr.50012002
privind finantele publice , cu modifivarile si complectarile ulterioare, Legii nr.293l20II
a bugetului de stat pe anul 2012, cu modificarile si complectarile ulterioare;

- In temeiul art.36, alin(4) ,lit"a" , si ale art.45 alin (2) ,lit"a" , din Legea 21512011

, republicata - privind administratia publica locala.

HOTARESTE :

Art. 1. Se aproba alocarea bugetara a sumei aferente din bugetul local pentru
sustinerea financiara a proiectului" Captarea ,Tratarea si Distributia Apei ; Colectarea si
Epurarea Apelor Uzate " din localitatea Cogealac si sat Tariverde , catre S.C. Gospodarie
Apa Canal si Salubritate Cogealac S.R.L. .

Art.2. Primarul prin compartimentele de specialitate va aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari iar secretarul comunai la cunostinta factorilor
interesati. t )

Hotararea a fopp adoptata 
"u 

./.*. voturi pentru , cu .11 -.. voturi contra , cu .. )...
abtineri , din .fi)... consilieri prezenti la sedinta din totalul de 15 ( cinsprezece )
consilieri in ftinctie.
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