
ROMÂNIAPRIMÄRIA COMUNEI DERSCA
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Primar Mihai CAZACU

HOTÄRÂREA
Nr. 62 din 28.11.2022

privind alocarea sumei de 20.000 lei pentru organizarea pomului de Craciun, pentru elevii si
prescolari din cadrul Scolii Gimnaziale ‚Nicolae lorga"

Dersca, judetul Botosani

Consiliul Local al Comunei Dersca, întrunit in sedinta ordinara ^n data de 28.11.2022

Tinând cont de prevederile:
- art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicatã;
- art. 3 si 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptatà la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificatà prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificarile si completàrile ulterioare;

Având în vedere prevederile:
- art.S, alin. (3), art. 20, alin. (1), lit. i, pot. (9), lit. (d), din Anexa 2 la Legea 273/2006 privind
finantele publice locale;
- Hotàrârea Consiliului Local nr. 1 din 13.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Dersca, pentru anul 2022;

Luând act 
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dersca, înregistrat sub nr. 5.934 din 17.11.2022, in
calitatea sa de initiator, calitate acordatà de prevederile art. 211 raportate la cele ale art. 136, alin.
(1) din Ordonanta de Urgent a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificarile si completàrile ulterioare;
- Referatul de specialitate sub nr. 5.933 din 17.11.2022 întocmit de domnul Viorel OSTAFE -
administrator;
- Avizul cu caracter consultativ al comisilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Dersca

in conformitate cu prevederile: Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, republicatã, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul: - prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „d'si alin. (7) lit. „b", art. 136 alin.(1), art. 139 alin.
(1), alin. (5) lit.,,a"si art. 196 alin. (1) lit.,a" din Ordonanta de Urgent a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

ADOPTÁ PREZENTA HOTARARE:

Art. 1. - Se aproba alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local, pentru organizarea pomului de
Crâciun pentru elevii si prescolarii din cadrul Scolii Gimnaziale Nicolae lorga -Dersca.



•

Art. 2 - Alocarea sumei se va face din bugetul local-capitolul bugetar 67.02, iar justificarea $i
decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestari se va realiza numai pe bazà
de documente conform legii.

Art. 3. - Prezenta hotarâre se comunicã, prin grija secretarului general al comunei, in termenele
prevâzute de lege, Primarului comunei Dersca, judeful Botosani, Compartimentului buget finante,
Institutiei prefectului, judeful Botosani si se aduce la cunostintã publica prin afisarea pe pagina de
internet a comunei.

Presedinte de sedintà:
Consilier Local
Lope MARS,

COGSILIUL

Contrasemneazà
Secretarul General Al Comunei Dersca

Valerica - Lacrâmiodra HRITULEAC

that.Prezenta hotärâre a fost adoptatã cu 13 voturi din cei 13 consilieri prezenti.
Nr. consilieri in functie = 13
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Semnatura.


