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CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea sumei pentru acordarea de daruri pentru copii cu

ocazia Sirbitorilor de iarn;

Consiliul local al comunei Candesti
, judetul Dembovita, intrunit azi in SedinlE ordinard din data de 15.12.2014 ;

Av6nd in vedere:
- prevederile Legii N. 2731 2006 privind finantele publice locale cu modific;rile si completErile ulterioare ,
a Legii nr, 356/2013-privind bugetul de stat pe anul 2014,cu modiflc;rile 5i completirile ulterioare 9i alte
acte normative ;
- Examinand adresa de solicitare ftrS numEr,inregistrat; la subscrisa sub nr. 8B67/ din data de
03.12.2014 a doamnei directoare a scolii generale cu clasele I-VIII -,,[4ATEI VLEDEANU'L Cindestl-
Vale, raportul de specialitate al biroului financlar- contabil prin care propune acotdarea de daruri pentru
flecare copll care urmeazE cursurl e Scolare in limita sumei de 10 lei pentru copii, ocazionat de S:rbitorile
de iarn; ( Creciun Si Anul Nou)nr. 9057 din 09.12.2014, coroborat cu cel a primarului , privtnd
aprobarea initierii proiectului de hot5rare nr. 9058 din 09.12.2014',
- avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local communal Cdndegti nr. 2;
- In temeiul dispoziliilor art.3B al.2 si art. 46 al.1 din Legea ff.2151 2001 privind administratia public5
local; repub icatd cu moiificErile 9i complet5rile ulterioare ;

HOT{RiSTf:

Art,1 Se aprob6 suma de 10 lei pentru fiecare copil care urmeaz5 o form5
de invS!5m6nt pe raza comunei CAndegti, judelul DAmbovila pentru acordarea de
daruri cu ocazia sSrb5torilor de iarni ( CrEciun Si Anul Nou ), anul 2014 .

Art,2 De aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdr6ri r6spunde
primarul comunei prin biroul financiar- contabil gi conducerea unitdlilor de
invStdmant.

Art.3 Secretarul comunel va comunica prezenta persoanelor, instituliilor gi

autoritSlilor interesate.

PRESEDINTE DE SEDINIA

Data: I 5.1 2.20'14

candegti Nr.65
Adoptati in gedinta din 15.12.2014 cu un n umdtr de lQfl voturi ain totalul de 10 consilieri in fundie,
..... abtinere qi ,.. voturi contra.


