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norAnAREA NR. s7
Privind: alocarea sumei de 15.000 lei pentru organizarea serbirii ,,Pomul de
Crbciun"

Consiliul Local aI Comunei Pduqeqti-Miglagi, judelul Vdlcea,
intrunit in qedin!6 ordinard, azi ll.l2.20I3,la care participd un numdr de 12

consilieri comunali din numdrul total de 13 aleqi in funclie;
Lu6nd in dezbatere expunerea de motive qi proiectul de hotdrdre

iniliat de primarului comunei, privind alocarea sumei de 15.000 lei pentru
organiznrera serbdrii,,Pomul de Cr6ciun";

Avdnd in vedere raportul ,compartimentului de specialiate,
inregistrat sub nr. 5898 din 08.I0.2013, prin care se solicitd alocarea sumei
de 15.000 lei pentru organizarea serbdrii ,,Pomul de Crdciun";

findnd cont de raportul comisiei de specialitate din cadrul
consiliului local, precum qi de raportul de avizare a proiectului de hotdrdre,
intocmit de secretarul comunei;

Respectdndu-se procedura stabilitd prin Legeanr. 5212003 privind
transparen\a decizionalS in administrafia publicd 1oca16 gi prevederile Legii
nr. 54412001 privind liberul acces la informaliile de interes public;

In conformitate cu art. 20 alin.(l), lit."h" $i ,,i" din Legea nr.
2731'20Q7 privind finanlele publice locale, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;

in baza art. 36 alin. (6), lit. ,,a", punctele 4 qi 5 din Legea nr.
21512001 privind administralia publicd 1oca15, republicatd, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare;
Intemeiulart.45 alin. (1) gi art. 115 alin. (1), lit. ,,b",alin. (3), (5),

(6) din Legea nr.21512001 privind administralia publicd,Locald, republicatd,
cu modificdrile qi completdrile ulterioare, cu un numir de 12 voturi
"pentru", adopti urm[toarea :

norAnAnn

ART.I Se aprobd alocarea sumei de 12.000 lei pentru achizilionarea de
cadouri copiilor din Comuna Pduqegti-Mdglaqi cu ocazia sdrbdtorilor de
tarnd,.

ART.2 Se aprobd alocarea sumei de 3.000 lei pentru organizarea jocului
de artificii din dala de 20.12.2013, cu ocazia serbdrii organizate de elevii de
la qcolile qi grddinila din localitate.



ART.3 Prezenta hotdrdre va fi dusd la indeplinire de primarul localitdlii
prin compartimentele de specialitate.
ART.4 Prezenta hotdr6re se comunicd prin intermediul secretarului
comunei Pduqeqti-Mdglaqi, in termenul prevdzut de lege, primarului
comunei, Instituliei Prefectului-judelul V61cea, gi se aduce la cunogtinla
publicd prin publicarc pe saitul primdriei.

'!1
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Secretar,
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