ROMANIA
JUDETUL BI:ZAV
COMUNA CISLAU
CONSILruL LOCAL

PROI:ECT Nr. 49l2OLz

HOTARARE
pri.vind organlzarea qi deslEgurarea serbirilor anuale
,,Pomul de Crd.citrn" gi a Colindele Cisliului rr pentnr elevii din cadrul Institu{iilor
qcolare din comuna CislSu pentru anul 2OL7

Consiliul local al comunei Cisliu' judetul Buziu:
Avi,nd in vederre:

-expunerea de motive a primarului comunei Cisld"u, judeful Buztdu inregistratd sub
nr. 64641 12.12.201-7 ;
-raportul de sprssialitate al biroului buget finanfe contabilitate, :impozite qi taxe
locale din cadrul Prirnd"riei comunei Cisldu, inregistrat sub nr. 6465,1L2.12.2OI7;
-rapoartele de aitzare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Cisld"u,
inregistrate la nr. ;
-prevederile Legii nr.27312006 privind finantele publice locale, actualizatd;
-prevederile art. 36 alin. (2), alin. (6), art.7O4 alin. I lit. n) al Legii nt.2I5|2OOI
privind administrafizr publicd" local5., republicatd, actuahzatl. cu modilficSrile Ei completdrile
ulterioare:
In temeiul art. 36 alin. 2, alin. 6 qi art. 45 din Legea nr. 2LS|2OO1 privind
administra{ia public5" 1ocal5., republicatS., actualizatd. cu modific6rile qi completdrile
ulterioare,
HoTARA$TE:
Se aprobS. organizarea Ei desfAqurarea serbd.rilor anuale " Pomul de
Art.1.
Crdciun" gi n Colinde:le Cisld"ului D pentru elevii din cadrul Institufiil,cr qcolare din comuna
CislAu pentru anul 2017 Ia Sala de Sport a comunei CislS'u.
Art.2, (1) Se aprobA suma de 20.000 lei pentru pachetele ce se vor acordS. elevilor
din cadrul fiecS.rei Institu{ii qcolare din cadrul comunei Cisld.u, din contul de cheltuieli
materiale qcoald 5IO2O32O0 130.
(2f Se zrprobd. suma de 5000 lei pentru premii ce se vor ia"cord5. concuren{ilor
din cadrul fiec5.rei lnstitufii qcolare din cadrul comunei Cisl5.u, din contul de cheltuieli
materiale administra.tie publicd 5 1 0203200 130.
Se, imputernicesc viceprimarul comunei Cisld.u, domnul Marin Ioan,
Art.3.
Directorul Institufiel qcolare din cadrul comunei Cisldu qi contabilul Primdriei comunei
Cisld.u pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotS.rAri.
Art.4, Se'cretarul comunei Cis16u va asigura aducerea la cunoqtinla publicS. si
transmiterea prezenl.ei hotS"re{LAg!.-qlit5!i1or, institufiilor qi persoanelor interesate.
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ROMANIA
JUDETUT BVZAV
COMUNA CISLAU
PRIMAR
NR. 6464 1t2.r2.20L'7

EXPUNERE DE MOTIVE
privind or garLtzarea qi desfd"qurarea serbS.rilor anuale
"Pomul de Crd.ciun" qi u Colindele CislEului r pentru elevii din cadrul
Institu!.iilor qcolare din comuna Cisl6.u pentru anul 2OI8

Subsemnatul, Mitroiu Dumitru, primarul comunei Cisldu, avAnd in
vedere ca in fiecare an Prim5"ria comunei Cisld.u a orga.nizat Serbdrile anuale
de iarna ttColindele Cisld,ului" qi 3sPomul de Criciuntt propun alocarea unor
sume de'bani pentru desfS.qurarea acestor activitati.
Propun Srlrrro. de 20.000 ron pentru pachetele ce se vor acorda elevilor
din cadrul fiecdrei Institufii gcolare din cadrul comunei Cisldu, din contul de
cheltuieli materiale qcoala 510203200130 qi suma de 5000 ron pentru premii
ce se vor acorda concurenlilor din cadrul fiecdrei Institufii qcolare din cadrurl
comunei Cisld.u, din contul de cheltuieli materiale administrafie publicd.
510203200 1 30.

Se vor imputernici Viceprimarul comunei Cisldu qi contabilul pentru
organizxe qi desfilqurare.
AvAnd in ve<lere cele menfionate mai sus, solicit avizarea acestui proiect
de hotd"rAre aqa cum a fost inifiat.

-6rV

zn e

ROMANIA
JUDETUL BVZAV
COMUNA CISLAU

Contabil
NR. 64651L2.12.2017
RAPORT DE SPECIALITATE
privirrd orgailzarea qi desfS.qurarea serbd.rilor anuale
"Pomul de Cr6.ciun" qi o Colindele Cisld.ului r pentru elevii din cadrul
Institu!.iilor gcolare din comuna Cisldu pentru anul 2OL8

Subsemnata Botan Cristina, av6,nd funclia de sef birou in cadrul
biroului buget, finanfte contabilitate impozite Si taxe locale, avind in
vedere prevederile art. 36 alin. l2l lit. d) qi alin. l4l din Legea tlr.
zLS | 2OOt privind administralia pubtici locali qi propunerea privind
deqf6qurarea activitililor privind Sirbitorile de iarna, propun suma de
25.OOO lei, suma ce se va cheltui in acest scoP.
Propun suma de 20.000 ron pentru pachetele ce se vor acorda elevilor
din cadrul fiecdrei Institufii qcolare din cadrul comunei Cisldu, din contul de
cheltuieli materiale qcoala 51020320013O qi suma de 5O0O ron pentru premii
ce se vor acorda concurenlilor din cadrul fiecS.rei Institulii qcolare din cadrul
comunei Cisldu, din contul de cheltuieli materiale administrafie publicd.
510203200 1 30

Prezentul proiect de hot5"rAre se incadreaza in prevederile locale fapt
pentru care propun aprobarea proiectului de hotE"rdre aga cum a fost initiat.

