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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării unor pachete de Crăciun și stabilirea valorii acestora
Consiliul local al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ, întrunit în ședința ordinară în luna
noiembrie 2021;
Având în vedere Referatul de aprobare al primarului comunei Doljești nr.11629 din
12.11.2021, initiator al proiectului de hotărâre, precum şi raportul de specialitate al compartimentului
de contabilitate nr.11630 din 12.11.2021 prin care se propune aprobarea acordării unor pachete de
Crăciun și stabilirea valorii acestora;
Văzând:
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local Doljești;
In baza Hotărârii Consiliului local al comunei Doljești nr.32 din 23 aprilie 2021 privind
aprobarea bugetului local pe anul 2021, bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii pe anul 2021, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129 alin. (4) lit.a) şi alin.(7) lit. a) şi s), art. 139 alin.(3) lit.a) și art.
196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1._(1)Se aprobă acordarea de cadouri pentru copiii din Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe
Patrașcu” din comuna Doljești, județul Neamț, cu ocazia sărbătorilor de iarnă din anul 2021 .
(2) Se aprobă alocarea sumei de 25000 lei pentru achiziționarea cadourilor și se cuprinde în
execuția bugetului local.
(3) Predarea cadourilor se va realiza după un program prestabilit, cu respectarea distanțării
sociale și a măsurilor de protecție sanitară.
Art. 2._ Valoarea pachetelor se stabilește la 45 lei/pachet pentru preșcolari și elevi.
Art. 3._Primarul comunei şi Compartimentul contabilitate, financiar, impozite si taxe locale
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4._Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al
comunei Doljeşti, autorităţilor şi persoanelor interesate.
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unor pachete de Crăciun
și stabilirea valorii acestora

Domnilor consilieri,
Consiliul Local, asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes local privind educaţia.
Ca autoritate a administraţiei publice locale, Consiliul Local este preocupat în permanenţă de situaţia
copiilor şi poate hotărâ acordarea unor cadouri copiilor din învăţământul preuniversitar din mediul rural cu
ocazia Sărbătorilor de iarnă.
Având în vedere apropierea sărbătorile sfinte de Crăciun, faptul că mulţi dintre copii şcolari şi
preşcolari din comuna Doljești, datorită nivelului scăzut de trai nu se vor bucura de un dar de Moş Crăciun,
propun Consiliului Local Doljești, să ia în calcul şi să-mi susţină iniţiativa de a acorda cadouri acestor copii.
Pentru a putea acorda aceste cadouri este necesară alocarea unei sume de 25 000 lei din bugetul local.
Precizez că, numărul total al copiilor din şcoală şi grădiniţele de pe raza comunei Doljești, conform situației
prezentată de directorul școlii, este de 553.
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, a Legii bugetului de stat pentru anul 2021 şi ale O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, supun spre dezbatere şi aprobare prezentul proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25 000
lei din bugetul local al comunei Doljești, pentru anul 2021, pentru achiziţionarea de către primărie a unor
pachete cu dulciuri pentru copiii din Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Patrașcu” din comuna Doljești, județul
Neamț, pachet în suma de 45 lei/cadou, pentru cei 553 de copii.
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Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării
unor pachete de Crăciun și stabilirea valorii acestora

Având în vedere prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul local
poate să aprobe alocarea unei sume de bani din bugetul local pentru achiziționarea de cadouri pentru
copiii de la grădinița și Școala cu clasele I-VIII din comuna Doljești, județul Neamț, cu ocazia
Sărbătorilor de iarnă, în speță pomul de Moș Crăciun.
Compartimentul contabilitate din cadrul primăriei Doljești propune alocarea unei sume din
bugetul local pe anul 2021 pentru achiziționarea de cadouri pentru copiii de la grădinița și Școala cu
clasele I-VIII din comuna Doljești, județul Neamț, cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, în speță pomul de
Crăciun
Față de cele prezentate mai sus, vă rog să dispuneți.

Contabil,
Maria Adochiței

