
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 59 /06.11.2019 

privind aprobarea utilizarii sumei de 13.000 lei, prevăzute în bugetul local pe anul 2019 , 

pentru cadouri de crăciun școlari și preșcolari ai Școlii Gimnaziale Dochia 

Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în 

data de 15.11.2019  

         Analizând referatul de aprobare înaintat de Păduraru Constantin, primar al comunei 

Dochia, în calitate de inițiator, nr. 6980 din 05.11.2019.   

          Având în vedere -referatul de specialitate nr.6949 din 04 .11.2019  întocmit de 
compartimentul achiziții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia  
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; Conform art.240 alin.2 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

-HCL nr.20 /2019 rectificată, privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 

2019  

În temeiul art. 129 alin. (7) lit. ”a”, art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 

/2019 privind Codul Administrativ emite prezenta :  

 

HOTĂRÂRE: 

Art.1 Se aprobă utilizarea sumei de 13 000 lei prevăzuți în bugetul local pentru anul 2019 

,pentru achiziționarea cadourilor de Crăciun pentru elevii școlii Dochia, după cum urmează: 

 - 69  elevi  -Grădinița Dochia 

  - 101 elevi – clasele I-IV școala Dochia 

 - 79 elevi – clasele V-VIII școala Dochia 

 

Art.3 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

Dochia şi compartimentele contabilitate,achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Dochia. 

 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor 

interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 

 

 

         Inițiator,                                                 Avizează  pentru legalitate,            

             Primar,                                                                Secretar general al comunei Dochia 

Păduraru Constantin                   Pascaru Vasile 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 
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Nr.6980 din 05 .11.2019 

     

 

REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizarii sumei de 13.000 lei, prevăzute în bugetul 

local pe anul 2019 , pentru cadouri de crăciun școlari și preșcolari ai Școlii Gimnaziale 

Dochia 

 

; Conform art.240 alin.2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ , HCL nr. 20/2019 

rectificat, privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 se supune atenției consiliului local,   

proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizarii sumei de 13.000 lei, prevăzute în bugetul 

local pe anul 2019 , pentru cadouri de crăciun școlari și preșcolari ai Școlii Gimnaziale 

Dochia după cum urmează : 

- 69  elevi  -Grădinița Dochia 

 - 101 elevi – clasele I-IV școala Dochia 

- 79 elevi – clasele V-VIII școala Dochia 

Ținând cont de art. 136 alin. (8), lit. a) din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ , care 

stipulează; 

”ART. 136 

    Proiectele de hotărâri ale consiliului local 

    (8) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este 

supus dezbaterii numai dacă este însoţit de: 

    a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator;” 

 Se  propune spre dezbatere  în vederea aprobării de către Consiliul Local al comunei 

Dochia, proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizarii sumei de 13.000 lei, prevăzute în 

bugetul local pe anul 2019 , pentru cadouri de crăciun școlari și preșcolari 
        

                                                                                                           Inițiator 

Primarul comunei Dochia 

              Păduraru Constantin 
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Nr. 6949/ 04-11-2019 

                                                                                                                                                Aprob, 

                                                                                           Ordonator principal de credite 

                                                                                                                      Primar, 

                                                                                                     Păduraru Constantin 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 

 

 În baza prevederilor: 

 

 O.U.G nr. 57/2019 privind codul administrativ,respectiv art. 240 alin 2) 
 Legii nr 273/2006 privind finantele publice  

  Având în vedere adresa transmisă de Școala Gimnazială Nr.1 Dochia, prin Director Asavinei 

Georgeta. 

 Subsemnata Antica Andreea Cristina în calitate de consilier debutant compartimentul 

Achiziţii publice, în cadrul Primăriei Dochia, jud. Neamţ, vă aduc la cunoştinţă spre aprobare 

utilizarea sumei de 13.000 lei prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli al UAT Dochia 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. din pentru achiziționarea și distribuirea de 

pachete cu dulciuri și fructe elevilor Școlii Gimnaziale nr.1 Dochia cu ocazia sărbătorilor de 

Crăciun și Anul Nou, după cum urmează: 

 Elevi învățământ preșcolar – 69, din care: grupa mică –20, grupa mijlocie –21 , grupa mare –
28 ; 

 Elevi învățământ primar – 101, din care: clasa pregătitoare –28, clasa I –22 , clasa  a II-a –14 , 
clasa  a III-a –18 , clasa a IV-a –19 ; 

  Elevi învățământ gimnazial – 79, din care: clasa a V-a –24 , clasa  a VI-a –18 , clasa  a VII-a –
18 , clasa a VIII-a – 19; 

În raport cu cele expuse mai sus, este necesar și oportun a se aproba proiectul de 

hotărâre privind utilizarea prevederilor bugetare în sumă de  13.000  lei alocate în cadrul 

bugetului de venituri și cheltuieli al UAT Dochia pentru achiziționarea și distribuirea de 

pachete cu dulciuri și fructe elevilor Școlii Gimnaziale nr.1 Dochia cu ocazia sărbătorilor de 

Crăciun și Anul Nou. 

 

                                                                                                 Consilier Achizitii Publice 

                                                                                                   Antică Andreea Cristina 
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