ROMAI\"IA

JUDETULDOLI

coNsrlruL LocAL

SALCUTA

IIOTANAREA

Nr.4712011
privind aprobarea swnelor pentru cadouri cu ocazia Sdrbdlorii de Cficiun din anul 2011
Consiliul Local aI comunei Sllcufa , judepl Dolj , intrunit in gedinfa ordinar6 din data de

29.11.2011.

1

inbazareferatului nr. 3659 l28.ll.2}ll ,prezentatde doamna Radu Mare Adriana,
contabilul Prim6riei comunei Silcufa , judeful Dolj , cu privire la aprobarea costului pe copil in vederea
achiziliondrii cadourilor de Craciun pe anul 20ll , pentru pregcolarii gi scolarilor de la gcolile gi
gridinifele de pe raza comunei S6lcufa, respectiv consilierii locali qi salariafii din cadrul Prim6riei
comunei Sdlcufa.
Inbazaprevederilor art.36,alin(2),lit. b) qi alin(4),lit. a) dinLegeanr.2l5l200l,
privind administralia publicd localS, republicatS;
In temeiul art. 45 alin 1 din Legea nr. 21512001, privind administratia public6 local[,
republicat6,

HOTAnA$rE:
Art. l.-Se aprobd utilizarea sumei de 9.900 lei in vederea achiziliondrii cadourilor cu
ocazia Sdrbltorii de Crdciun din anul
raza comunei Sdlcula, judeful Dolj .

20ll

, pentru

elevii gi preqcolarii de la qcolile gi gr6dinilele de pe

Art .2.- Se aprobl utilizarei sumei de 4.500 lei in vedereaachiziliondrii cadourilor cu
ocazia Sirb[torii de Cr6ciun din anul 20ll ,pentru consilierii locali de la nivelul comunei Sdlcufa gi
salariafii PrimSriei comunei S6lcufa, judetul Dolj .

Art

3.- Sumele prevdzute la art. I gi art. 2 dinprezenta hotdr6re , vor fi utilizate din
bugetul local de la capitolul 51.02 -autorititi publice , art.20.30.30 -alte cheltuieli cu bunuri qi servicii

Art

.

4.-Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hot6rdri se inslrcineazE primarul
comunei S6lcu[a gi contabilul Primdriei comunei S6lcu]a, judelul Dolj .

Art

S.-Prezentahotlrdre se comunicl lnstitujiei Prefectului judefului Dolj , primarului
comunei Sdlcufa gi se public6 pe site-ul oficial al Prim[riei comunei Sdlcu]a .
PRE$EDINTE DE $EDINTA
CONSILIEB"

YI?ZAT LEGALITATEA
SECRETAR,

TITDORCOSTICA

Adoptatd in gedinla din data de 29. 1 1 .2011
cu un num[r de 11 voturi din numdrul total de 11 consilieri in funcfie.

