ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA TOPRAISAR
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alocarea unor fonduri bănești cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă și a Pomului de Crăciun,
copiilor școlari și preșcolari din comuna Topraisar, județul Constanța .
Consiliul Local al comunei Topraisar, judeţul Constanţa întrunit în sedinţa extraordinară la data de
26.11.2020;
Având în vedere:
Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Topraisar, judeţul Constanţa domnul Gheorghe
Stelian;
Raportul de specialitate al Compartimentului Buget Contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Topraisar, județul Constanța;
Avizul comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 din cadrul Consiliului local al comunei Topraisar;
Avizul de legalitate întocmit în condiţiile art.243 alin.1) lit.(a) din O.U.G.nr.57/2019 privind
Codul administrativ;
Prevederile Legii nr.5/2020 bugetului de stat pe anul 2020;
Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum şi a Legii nr.82/1991
– Legea Contabilităţii;
HCL nr.6/13.02.2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Topraisar, județul
Constanța și a listei de investiții pe anul 2020.
În temeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.(d), alin. 7) lit.(a) coroborat cu art.196 alin.1), lit. (a) din
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă alocarea unor fonduri bănești cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă și a Pomului
de Crăciun, copiilor școlari și preșcolari din comuna Topraisar, județul Constanța.
Art.2 Suma alocată este de 65000 lei pentru organizarea Pomului de Crăciun la cele cinci
unități de învățămant din comuna Topraisar, județul Constanța.
Art.3. Primarul comunei Topraisar și Compartimentul Buget - Contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Topraisar, județul Constanța vor urmări ducerea
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă şi înaintată Institutiei Prefectului Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, - voturi abţinere, - voturi
împotrivă din totalul de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.
Total membrii ai consiliului local 15 consilieri.
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