ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA COCHIRLEANCA
CONSILIUL LOCAL COCHIRLEANCA

HOTĂRÂRE
privind alocarea unei sume din bugetul local in vederea organizării evenimentului ,, Pomul
de Crăciun,, pentru copiii din învăţământul preuniversitar de pe raza comunei
Cochirleanca , judeţul Buzău

Consiliul local al comunei COCHIRLEANCA , judeţul Buzău ;
Având în vedere :
-referatul primarului Comunei Cochirleanca, judetul Buzau, , înregistrat la nr. 9680
/10.12.2020;
- referatul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Cochirleanca , judetul Buzau , înregistrat la nr. 9681 / 10.12.2020;
- avizul de legalitate al secretarului comunei , înregistrat la nr. 9682 / 10.12.2020;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Cochirleanca , judeţul Buzău,
inregisratat la nr. 9755 / 12.12.2020
În conformitate cu :
- prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 8 / 19.02.2020 privind aprobarea bugetului
local de venituri şi cheltuieli al comunei Cochirleanca , judeţul Buzău , pe anul 2020 , rectificata
conform HCL nr. 18 / 30.04.2020
, HCL nr. 29 / 28.08.2020
, HCL nr. 31 /
18.09.2020
, HCL nr. 32 / 21.10.2020 ,
- prevederile Legii contabilităţi nr.82/1991, republicată , cu modificările şi completările
ulterioare ;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi
completările ulterioare ;
- prevederile Legii nr. 52/203 privind transparenţa decizională , cu modificările şi
completările ulterioare .
În temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit.d )şi alin (7) lit.a) şi d) , art.139 alin (1)
coroborat cu prevederile art.196 alin.(1),lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aproba alocarea sumei de 20.000 lei , în vederea organizarii evinimentului
„Pomul de Craciun ”, pentru copiii din invatamantul preşcolar si scolar , de pe raza comunei
Cochirleanca.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunica prin grija secretarului general
institutiilor interesate.

Presedinte de sedinta,
Consilier
ENACHE DUMITRU

autoritatilor si

Contrasemneaza
Secretar General ,
Manolache Adrian Nicolae

Nr. 39 ,
Cochirleanca – Buzau ,
17.12.2020

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Cochirleanca în sedinta
ordinară din data de 17.12.2020, cu respectarea prevederilor art.139, alin.(1) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de: 15 ( CINCISPREZECE ) voturi ,,
pentru”, 0 ( ZERO ) voturi ,, împotrivă”, 0 ( ZERO ) vot „abțineri” din numărul
total de 15 consilieri locali în funcție si 15 consilieri locali prezenți la ședință.

