ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SMEENI

HOTĂRÂRE nr.120 din 11.12.2017
privind aprobarea unei sume pentru acordarea de cadouri cu ocazia
sărbătorilor de Crăciun pentru copiii care frecventeaza cursurile scolare
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Smeeni
şi avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
În temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 – privind finanţele publice
locale , cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii 339/2015 privind legea bugetului
de stat pe anul 2016;
In temeiul prevederilor H.C.L. Smeeni nr.14 /2017 privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Smeeni pe anul 2017;
În conformitate cu art. 121 alin.3 şi art.45 din Legea 215/2001 –
privind administraţia publică locală, republicată
Consiliul Local al Comunei Smeeni
HOTĂRĂŞTE
Art.1-Se aprobă suma de 12.000 lei din capitolul bugetar “Cultură,
activităţi culturale”, capitolul 67.02.33, pentru acordarea unor cadouri cu
ocazia sărbătorilor de Crăciun pentru copiii din comună (preşcolari şi copiii
din învăţământul primar şi gimnazial).
Art.2-Se împuterniceşte domnul primar Andrei Ion şi compartimentul
de Asistenţă socială pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri, respectiv întocmirea situaţiei privind copiii care vor beneficia de
cadouri şi stabilirea costului pentru fiecare pachet, astfel încât să nu se
depăşească suma alocată conform prezentei hotărâri în acest scop, precum şi
distribuirea pachetelor către beneficiari.
Art.3-Impotriva
prevederilor
prezentei
hotarari,
persoanele
nemultumite se pot adresa Instantei de contencios administrativ a
Tribunalului Buzau in termen de 30 de zile de la comunicare.

Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică:

-

Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzau
Primarului comunei Smeeni
Compartimentului contabilitate al Primăriei
Se face publică prin afişare

Presedinte de sedinta
Consilier local
Minea Ioana

Contrasemneaza
Secretar
Stanescu Anghel Luigi

Nr. 120/11.12.2017 com. SMEENI,jud.BUZAU
Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in
sedinta din data de 11.12.2017 , cu respectarea prevederilor art. 45
,alin(1) din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale
,republicata si actualizata, cu un numar de 15 voturi „pentru”,
0„împotrivă” , 0 „abţineri” din totalul de 15 consilieri locali în funcţie,
din care prezenţi la şedinţă 15 .

