
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA SĂSCIORI
CONSILIUL LOCAL
                                                                                                                                                               

 HOTĂRÂREA nr. 108/2020
  privind aprobarea  efectuării unor cheltuieli  materiale pentru organizarea serbării Pomului  de

Crăciun 2020

        Consiliul Local al comunei Săsciori, județul Alba, întrunit în ședință- extraordinară- în data de
15 decembrie 2020;

Luând in dezbatere:
-Proiecul  de  hotărâre   privind  aprobarea   efectuării  unor  cheltuieli   materiale  pentru

organizarea serbării Pomului  de Crăciun 2020;
-Referatul de Aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea  efectuării unor cheltuieli

materiale pentru organizarea serbării Pomului  de Crăciun 2020;
-Raportul de specialitate al Compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei comunei 

Săsciori prin care se propune aprobarea  efectuării unor cheltuieli  materiale pentru organizarea 
serbării Pomului  de Crăciun 2020 ;

-Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr.1 buget-finanțe;
-Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr.3 juridcă;
Având în vedere prevederile:
- art. 3 (2) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, si a anexei nr.2 la aceasta lege;
- prevederile art.  129 (4) lit. ,,a,, coroborat cu art.139 (1)  din Ordonanța de Urgență nr.

57/2019 privind Codul Administrativ;
În  temeiul  art.  129 (1)   coroborat  cu  art.  196(1)  lit.  „a”  din  Ordonanța  de  Urgență  nr.

57/2019, privind Codul Administrativ;
 

H O T Ă R Ă Ş T E :
 

Art.1.- Se aprobă  efectuarea cheltuielilor materiale , în sumă de 30.000 lei-bani ce vor fi 
alocați din bugetul local al comunei Săsciori, necesari pentru organizarea serbării Pomului  de 
Crăciun 2020,  pentru preșcolarii și elevii Școlilor și Grădinițelor de pe raza comunei Săsciori.

Art.2.- Aprobă constituirea unei comisii care se va ocupa de toate demersurile necesare și va
răspunde pentru organizarea în condiții și timp optim a Pomului de Crăciun, în următoarea 
componenta:
                             -dl. Pintilie Nicolae Florian – consilier –CL Săsciori;
                             -dl. Muntean Ioan Marius – consilier primar, Primăria Săsciori;
                             -d-na Drăghici Daniela - consilier achiziții publice, Primăria Săsciori.

Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - județul Alba;
- Compartimentului contabilitate impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Săsciori;
- D- lui Florin Nicolae Morar – primarul comunei Săsciori. 

 Săsciori la  15 decembrie 2020

      Președinte de ședință,                                                  Contrasemnează 
         Consilier,                                                          p.  Secretarul general al comunei ,          

CIBU ȘTEFAN      ILEA MARIA MONICA      

ROMÂNIA


