
 

 

HOTĂRÂREA nr.59 /15 .11.2019 

privind aprobarea utilizarii sumei de 13.000 lei, prevăzute în bugetul local pe anul 2019 , 

pentru cadouri de crăciun școlari și preșcolari ai Școlii Gimnaziale Dochia 

Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în 

data de 15.11.2019  

         Analizând referatul de aprobare înaintat de Păduraru Constantin, primar al comunei 

Dochia, în calitate de inițiator, nr. 6980 din 05.11.2019.   

          Având în vedere -referatul de specialitate nr.6949 din 04 .11.2019  întocmit de 
compartimentul achiziții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia  
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; Conform art.240 alin.2 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

-HCL nr.20 /2019 rectificată, privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 

2019 .Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local . 

În temeiul art. 129 alin. (7) lit. ”a”, art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 

/2019 privind Codul Administrativ emite prezenta :  

 

HOTĂRÂRE: 

Art.1 Se aprobă utilizarea sumei de 13 000 lei prevăzuți în bugetul local pentru anul 2019 

,pentru achiziționarea cadourilor de Crăciun pentru elevii școlii Dochia, după cum urmează: 

 - 69  elevi  -Grădinița Dochia 

  - 101 elevi – clasele I-IV școala Dochia 

 - 79 elevi – clasele V-VIII școala Dochia 

 

Art.3 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

Dochia şi compartimentele contabilitate,achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Dochia. 

 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor 

interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 

 

Președinte  de ședință                                        Contrasemnează pentru legalitate,            

     Iacob Marian                                                           Secretar general al comunei Dochia 

                                     Pascaru Vasile 

        

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”,   0 voturi „împotrivă” şi   0 ”abţineri” dintr-un total de  

11 consilieri  locali în funcţie şi 11 consilieri prezenţi 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 

 

 


