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H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
 

privind aprobarea unor sume pentru acordarea de cad ouri cu ocazia s ărbătorilor 
de Crăciun pentru copiii din comun ă   

 
        Având în vedere Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al proiectului de 
hotărâre întocmit de primarul comunei Ceica prin care propune  aprobarea unor sume 
pentru acordarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun pentru copiii din comuna 
Ceica,  
           Raportul de specialitate al  biroului financiar contabil,precum  şi avizul favorabil al 
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 
 În temeiul prevederilor art.7 alin.2 şi art. 68 alin.1 și art.71 din Legea nr.273/2006 
– privind finanţele publice locale, 
 În conformitate cu art. 129 alin.1 ,alin.2,lit.a,b și d),pct.12, art.139,alin.3 din OUG 
nr.57/2019 –Codul administrati, 
 
 Consiliul Local al Comunei Ceica, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
  

Art.1 – Se aprobă suma de 14.000 lei  din venituri proprii din capitolul bugetar 
67.02.20 “Cultură, alte activităţi – cheltuieli materiale” pentru acordarea unor cadouri cu 
ocazia sărbătorilor de  Crăciun pentru copiii din comună (preşcolari şi copiii din 
învăţământul primar şi gimnazial). 
 Art.2 – Se împuterniceşte doamna primar Șovre Ana Livia  şi compartimentul de 
asistenţă socială 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,conform situaței 
privind efectivul de elevi comunicat de Școala Gimnazială nr.1 Ceica.. 
 Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului -  Judeţul Bihor 
- Primarului comunei Ceica 
- Biroul financiar  contabilil 
- Se face publică prin afişare 
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Nr.98 din 21 noiembrie 2019                                                       Consilieri total=13                                                                        

                                                                                                            Nr.consilieri prezenţi =  13 

                                                                            Hotărâre adoptată cu:13 voturi pentru 
 


