
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E 86

Privind alocarea sumei de 43 800 lei din bugetul local pe anul 2014 al comunei Crucea

pentru acordarea unor pachete cadou si organizarea unei activitati distractive pentru copiii

cu ocazia sarbatorilor de iarna

Consiliul Local al Comunei Crucea , intrunit in sedinta de indata din 12.12.2014 ,

Examinand proiectul de hotarare privind alocarea unei sume de 43 800 lei in vederea

achizitionarii si acordarii de pachete cadou ,cu ocazia sarbatorilor de iarna 2014, pentru copiii

scolari si prescolari , copiii si adultii cu handicap, persoanele varstnice aflate in evidentele

compartimentului de asistenta sociala,precum si alte persoane beneficiare de ajutor social din

cele sase sate ale Comunei Crucea ;

Analizand Referatul nr.5219/11.12.2014 al Compartimentului asistenta sociala din cadrul

primariei comunei Crucea,,

Vazand avizul comisiei de specialitate pentru agricultura , activitati economico-financiare,

protectia mediului si turism

Potrivit prevederilor art. 36, 39 si 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice

locale republicata,

HOTARASTE:

Art.1 .Se aproba alocarea sumei de 2800 lei de la bugetul local pe anul 2014 al comunei

Crucea, judetul Constanta, capitolul bugetar 67.02. “ Cultura ,recreere si religie”,pentru

organizarea activitatii pentru copii ,“Celebrarea lui Mos Craciun”, din data de 17 .12.2014.

ART. 2. - Se aproba alocarea sumei de 25 000 lei de la bugetul pe anul 2014 al Comunei

Crucea, capitolul bugetar 51 – Autoritate publica, in vederea achizitionarii de pachete cadou cu

dulciuri pentru copiii scolari si prescolari din Comuna Crucea, judetul Constanta.

Art.3. – Se aproba alocarea sumei de 16 000 lei de la bugetul local pe anul 2014 al

Comunei Crucea , capitolul bugetar 68.02 “ Asistenta sociala “, in vederea achizitionarii si

acordarii de pachete cu produse alimentare, pentru persoane varstnice , copii si adulti cu

handicap,familii beneficiare ale ajutoarelor sociale din Comuna Crucea, Judetul Constanta.

Art. 4. - Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza primarul comunei Crucea

prin compartimentele de asistenta sociala si contabilitate.

Art.5.. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului comunei,

compartimentului contabilitate, compartimentului sistenta sociala si Institutiei Prefectului-

Judetul Constanta si o va face publica prin afişarea la locuri vizibile şi pesite-ul Primăriei
Comunei Crucea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi pentru, ____ voturi
împotrivă şi ____ abţineri, din totalul de ____



Crucea 12.12.2014

Presedinte de sedinta,

__________________________________

Contrasemnez

Secretar ,

REVEICUTA GURGU



Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economico financiare ,

protectia mediului si turism

RAPORT

de avizare a Proiectului de hotarare privind alocarea sumei de 43 800 lei din

bugetul local pe anul 2014 in vederea organizarii unei activitati distractive

pentru copiii din comuna Crucea si acordarea unor pachete cadou cu ocazia

sarbatorilor de iarna;

Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economico financiare , protectia mediului si

turism intrunita in sedinta in data de 12.12.2014 , a luat in discutie proiectul de hotarare prezentat.

In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, au rezultat urmatoarele:

- Proiectul de hotarare intruneste conditiile de legalitate si oportunitate fiind necesar a se

adopta de catre Consiliul local ;

- Cu prilejul analizarii proiectului de hotarare nu au fost formulate amendamente sau

propuneri de modificare a continutului actului de autoritate.

Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate in temeiul prevederilor Legii

nr.215/2001, republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Crucea,

comisia avizeaza proiectul in forma si continutul prezentate spre analiza.

Presedinte,

Sandu Gheorghe


