ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA CISLĂU
CONSILIUL LOCAL

”Proiect nr. 66/2016»

HOTĂRÂRE
privind organizarea şi desfăşurarea serbărilor anuale
“Pomul de Crăciun” şi « Colindele Cislăului » pentru elevii din cadrul Instituţiilor
şcolare din comuna Cislău pentru anul 2016
Consiliul local al comunei Cislău, judeţul Buzău:
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Cislău, judeţul Buzău înregistrată sub
nr.____/____2016;
-raportul de specialitate al biroului buget finanţe contabilitate, impozite şi taxe
locale din cadrul Primăriei comunei Cislău, înregistrat sub nr. ____/_____2016;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Cislău,
înregistrate la nr. ___/____2016;
-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ___/______;
-prevederile art. 36 alin. (2), alin. (6), art. 104 alin. 1 lit. n) al Legii nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, actualizată cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. 2, alin. 6 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, actualizată cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă organizarea şi desfăşurarea serbărilor anuale “ Pomul de Crăciun”
şi « Colindele Cislăului » pentru elevii din cadrul Instituţiilor şcolare din comuna Cislău
pentru anul 2016, la Sala de Sport a comunei Cislău.
Art.2. (1) Se aprobă suma de 12000 lei pentru pachetele ce se vor acordă elevilor din
cadrul fiecărei Instituţii şcolare din cadrul comunei Cislău, din contul de cheltuieli
materiale şcoală 875000200130.
(2) Se aprobă suma de 5000 lei pentru premii ce se vor acordă concurenţilor
din cadrul fiecărei Instituţii şcolare din cadrul comunei Cislău, din contul de cheltuieli
materiale administraţie publică 875000200130
Art.3. Se imputernicesc viceprimarul comunei Cislău, domnul Marin Ioan, Directorul
Instituţiei şcolare din cadrul comunei Cislău şi contabilul Primăriei comunei Cislău pentru
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4. Secretarul comunei Cislău va asigura aducerea la cunoştinţa publică si
transmiterea prezentei hotărâri autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate.
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