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RO M ÂN I A  
JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI GÂRLENI 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unor sume pentru acordarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor de 

Crăciun pentru copiii preşcolari din comuna Gârleni 

Consiliul Local al Comunei Gârleni, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă extraordinară la 
data de 13.12.2019, 

A vând în vedere referatul de aprobare nr.9982/12.12.2019, întocmit de către primarul 
comunei în calitatea sa de iniţiator al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate 
nr.9983/12.12.2019 al compartimentului buget- finanţe din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Gârleni şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Local al Comunei Gârleni; 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(3) lit.b) şi ale art. 7 alin.(2) din Legea nr.273/2006 -
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu dispoziţiile art. 129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.a), ale art.139 alin.(1) şi 
ale art. I 96 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 - privind Codul administrativ, 

H OT Ă RĂŞT E: 

Art.1. - Se aprobă suma de 7.000 lei, din bugetul local, pentru acordarea unor cadouri cu 
ocazia sărbătorilor de Crăciun pentru copiii preşcolari din comun a Gârleni. 

Art.2. - Se împuterniceşte domnul primar Eusebiu-Iulian TANCĂU, consilierul achiziţii 
publice şi compartimentul buget-finanţe, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri, respectiv întocmirea situaţiei privind copiii care vor beneficia de cadouri şi stabilirea 
costului pentru fiecare pachet, astfel încât să nu se depăşească suma alocată conform prezentei 
hotărâri în acest scop, precum şi distribuirea pachetelor către beneficiari. 

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, Primarului 
comunei Gârleni, Compartimentului buget-finanţe, consilierului achiziţii publice şi va fi adusă Ia 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul instituţiei. 
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CREANGĂ 

Total consilieri în funcţie 15. Hotărâre adoptată cu 13 voturi din 13 consilieri prezenţi. 
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