ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
PRIMARIA

PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării unor pachete de Crăciun și stabilirea valorii acestora
Consiliul local al comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava;
Având in vedere:
-

Referatul de aprobare al primarului comunei Frătăuții Noi, Olari George,
nr. 8151 din 12.10.2021;

-

raportul compartimentului de specialitate nr. 8152 din 12.10.2021;

-

raportul comisiei de specialitate nr. _______ din 19.11.2021;

-

HCL nr. 22/21.04.2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021;

-

Prevederile art.5 alin. (1) lit. „a”, alin.(3) din Legea nr.273/2006 – privind finanţele
publice locale;

-

Prevederile art. 76, alin. (4) , lit. ’’a”din ,Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015privind
Codul fiscal;

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. “d”, ali. (4), alin.(7), alin. (12) și alin (14), ale art. 139
alin. (1) si ale art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ:
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1 – Se aprobă acordarea unor pachete de crăciun pentru preșcolari și elevi ,cadre
didactice și nedidactice din unitățile de învățământ din comuna Frătăuții Noi ,angajaților
primăriei și consilierilor locali, în valoare totală de 20.000 lei
Art.2 – Valoarea pachetelor se stabilește la __ lei/pachet pentru un număr de 495
preșcolari și elevi.
Art.3 –Valoarea pachetelor se stabilește la ___ lei/pachet pentru un număr de 50 cadre
didactice și nedidactice.
Art.4 –Valoarea pachetelor se stabilește la ____ lei/pachet pentru un număr de 50
angajați ai primăriei și consilieri Locali.
Art.5 – Se împuterniceşte domnul primar Olari George, compartimentul de asistenţă
socială și biroul impozite și taxe contabilitate pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei

hotărâri, respectiv întocmirea situaţiei privind copiii, profesorii, angajații primăriei și consilierii
locali care vor beneficia de cadouri .
Art.6 – Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului -

Judeţul Suceava,

Primarului comunei Frătăuții Noi, Compartimentului asistență socială al Primăriei, Biroului
contabilitate al Primăriei, și se face publică prin afişare.

Avizează pentru legalitate,
Secretar general al comunei,

Inițiator,
Primar,

Oltea – Rodica MOISUC

OLARI George
Vizat C.F.P.
Mircea Guță
Frătăuţii Noi, 12.10.2021
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