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CONSILIUL LOCAL AL COMUNII
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HOTARARE Nr. 83
din 17.12.2010

privind. aprobarea efectuhrii unor cheltuieli pentru pomul de crdciun pentru
aparatul de specialitate al primarului comunei Tuluceqti, pentru elevii qi copii preqcolari
de la nivelul comunei Tuluceqti, judelul Gala! in suml de 40 000 lei;

Iniliator : Bratu Petricd" primar al comunei Tuluceqti, judelul Galali
Nr. de inregistrare -

Data depunerii proiectului de hotdrdre . 9363113.I2.2010

Consiliul Local al comunei Tuluceqti, judelul Galali, intrunit in gedinla
extraordinarl in data de 17. 12.2010 conform dispoziliei nr. 706113.12.2010;

Avdnd in vedere expunerea de motive prezentat5 de primarul comunei Tulucegti
qi inregistrati sub nr. 93641 13. 12.2010

Avind ?n vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului inregistrat sub nr. 9376/13.12.2010;

Avdnd in vedere raportul de avizare. al Comisiei de specialitate nr. I pentru
agriculturI, activitAti economico-financiare" amenajarea teritoriului qi urbanism din
cadrul Consiliului local Tulucesti ?nregistrat sub nr. 9458/16.12.2010:

Avdnd in vedere prevederile art. 55 al.4 din legea nr. 571 privind Codul Fiscal cu
modific[rile qi completirile ulterioare,

Av6nd in vedere prevederile art. 36 al. 2 lit. a qi al. 9 din Legea nr. 21512001
privind administra{ia public[ local[, republicat[, cu modificirile qi completlrile
ulterioare.

inbazaprevederilor arl.45 al. I qi 2 din Legeanr.21512001 privind administratia
publici local6, republicati, cu modific[rile qi complet[rile ulterioare;

HOTARA$TE

Art. I Se aprobd efectuarea unor cheltuieli pentru pomul de crdciun pentru
aparatul de specialitate al primarului qi pentru elevii qi copii pregcolari de la nivelul
comunei Tuluceqti, jude{ul Galali in sumd de 40.000 lei, din care 20.000 lei pentru
aparatul de specialitate al primarului, iar 20.000 pentru Centrul Financiar Tuluceqti;

Att. 2 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul
comunei Tuluceqti" judelul Galati .



kt. 3 Secretarul comunei va comunica
factorilor qi instituliilor interesate, precum gi
cr:ntrolului de legalitate"

PRESEDINTE DE $EDINTA
Chisacov Nfarin

qi transmite prevederile prezentei hotdriirr
domnului Prefect in vederea efectu[rii

Contrasemneazh
Secretar

Sandu Dan
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