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H O T A R A R E A Nr.104
privind aprobarea cheltuielilor necesare organizarii „Pomului de Craciun„ si pentru festivitatea
„Obiceiuri de iarna„ din luna decembrie 2019

Consiliul Local al Comunei Ciortesti, judetul Iasi,
intrunit in sedinta ordinară din data de 23 decembrie 2019
Avand in referatul de aprobare al Primarului comunei Ciortesti si Raportul
compartimentului de specialitate;
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ciortesti;
Avand in vedere prevederile din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in cadrul
institutiei publice;
Avand in vedere prevederile HCL Ciortesti nr.44/2019 privind aprobarea bugetului local pe
anul 2019
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.129 alin.(4) lit.a) din Ordonanţa de Urgență nr.57/2019
privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 196, alin.1, lit.a) din Ordonanta de Urgență nr.57 din 03 iulie
2019, privind Codul Administrativ,
HOTARASTE :
Art.1. Se aproba efectuarea cheltuielilor necesare organizarii „Pomului de Craciun„ pentru
copiii de la scolile si gradinitele din comuna Ciortesti, in suma totala de 12.000 lei, prevazută in
bugetul local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 la cap.67.03.02.20.01.30.
Art.2 Se aproba efectuarea cheltuielilor necesare pentru festivitatea „Obiceiuri de iarna„ in
suma de 4000 lei, prevazuta in bugetul local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 la
cap.67.03.02.20.01.30.
Art.3 De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde primarul comunei Ciortesti
prin compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei Ciortesti.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Iasi, primarului
comunei Ciortesti, judetul Iasi, Compartimentului financiar-contabil al aparatului de specialitate al
primarului comunei Ciortesti, judetul Iasi prin grija secretarului general al comunei Ciortesti.
Ciortești, 23 decembrie 2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 Botez Florentin
Contrasemnează:
Secretar general al comunei Ciortesti
 Pascaru Gina
Adoptată în şedinţa din data de 23 decembrie 2019,
cu un număr de 13 voturi „pentru”, de 0 voturi „impotriva” din numărul total de 13 consilieri prezenti

