ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
TULUCEŞTI

HOTĂRÂRE Nr. 60
din 20.11.2013
privind: aprobarea efectuării unor cheltuieli pentru pomul de crăciun pentru
aparatul de specialitate al primarului comunei Tuluceşti, pentru elevii şi copii preşcolari
de la nivelul comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi în sumă de 30.000 lei;
Iniţiator : Bratu Petrică, primar al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi
Nr. de înregistrare – 8664
Data depunerii proiectului de hotărâre : 14.11.2013
Consiliul Local al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în
.ata de 20.11.2013 conform dispoziţiei nr. 670/13.11.2013;
Având in vedere expunerea de motive prezentată de primarul comunei Tuluceşti
şi înregistrată sub nr. 8665/14.11.2013
Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 8668/14.11.2013
Având in vedere raportul de avizare. al Comisiei de specialitate nr. 1 pentru
agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism din
cadrul Consiliului local Tulucesti înregistrat sub nr. 8992/20.11.2013
Având în vedere prevederile art. 55 al. 4 din legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36 al. 2 lit. a şi al. 9 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În baza prevederilor art. 45 al. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTARĂŞTE
Art. 1 Se aprobă efectuarea unor cheltuieli pentru pomul de crăciun pentru
aparatul de specialitate al primarului şi pentru elevii şi copii preşcolari de la nivelul
comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi în sumă de 30.000 lei, din care 10.000 lei pentru
aparatul de specialitate al primarului, iar 20.000 pentru Şcoala Gimnazială Tuluceşti;
Art. 2 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul
comunei Tuluceşti, judeţul Galati .

Art. 3 Secretarul comunei va comunica şi transmite prevederile prezentei hotărâri
factorilor şi instituţiilor interesate, precum şi domnului Prefect în vederea efectuării
controlului de legalitate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Marin Neculai

Contrasemnează
Secretar
Sandu Dan

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA TULUCESTI
PRIMAR
NR. 8665/14.11.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind: aprobarea efectuării unor cheltuieli pentru pomul
de crăciun pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tuluceşti, pentru elevii şi
copii preşcolari de la nivelul comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi în sumă de 30.000 lei

Subsemnatul Bratu Petrică, primar al comunei Tuluceşti, supun Consiliului Local
Tuluceşti spre analiză proiectul de hotărâre mai sus menţionat.
Având în vedere apropierea sărbătorile sfinte de crăciun, faptul că mulţi dintre
copii şcolari şi preşcolari din comuna Tuluceşti, datorită nivelului scăzut de trai nu se vor
bucura de un dar de Moş Crăciun, propun Consiliului Local Tuluceşti, 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 20.000 lei. De asemenea, având în vedere că
salariile personalului aparatului de specialitate al primarului comunei Tuluceşti au fost
reduse propun Consiliului Local Tuluceşti, să ia în calcul şi să-mi susţină iniţiativa de a
acorda cadouri acestor angajaţi sau copiilor lor. Pentru a putea acorda aceste cadouri este
necesară alocarea unei sume de 10.000 lei
Solicit sprijinul dumneavoastră în aprobarea acestui proiect de hotărâre;

PRIMAR,
Bratu Petrică

ROMÂNIA
JUDETUL GALATI
COMUNA TULUCESTI
PRIMAR
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. 8668/14.11.2013

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind: aprobarea efectuării unor cheltuieli pentru pomul
de crăciun pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tuluceşti, pentru elevii şi
copii preşcolari de la nivelul comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi în sumă de3 0.000 lei
Legea nr. 215/2001 prevede printre atribuţiile sale pe aceea de a aproba
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi
serviciilor publice de interes local. În consecinţă, poate abroba ca din bugetul local o
sumă de bani să fie alocaă pentru acordarea de cadouri copiilor şcolari şi preşcolari din
comuna Tuluceşti. În acest sens art. 55 al. 4 din Codul Fiscal prevede „(4) Următoarele
sume nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului
pe venit:
a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile
proprii ca urmare a calamităţilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile,
ajutoarele pentru naştere, veniturile reprezentând cadouri pentru copiii minori ai
salariaţilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la şi de la locul de
muncă al salariatului, costul prestaţiilor pentru tratament şi odihnă, inclusiv transportul
pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru
salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă.
Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, cu ocazia
Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase,
precum şi cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în
măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice ocazie din cele de mai
sus, nu depăşeşte 150 lei.
Nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile nici veniturile de natura
celor prevăzute mai sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt primite în
baza unor legi speciale şi finanţate din buget;
a^1) tichetele de creşă acordate potrivit legii;
b) tichetele de masă şi drepturile de hrană acordate de angajatori angajaţilor, în
conformitate cu legislaţia în vigoare;
c) contravaloarea folosinţei locuinţei de serviciu sau a locuinţei din incinta unităţii,
potrivit repartiţiei de serviciu, numirii conform legii sau specificităţii activităţii prin
cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensarea chiriei pentru personalul
din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi
compensarea diferenţei de chirie, suportată de persoana fizică, conform legilor speciale;

d) cazarea şi contravaloarea chiriei pentru locuinţele puse la dispoziţia oficialităţilor
publice, a angajaţilor consulari şi diplomatici care lucrează în afara ţării, în conformitate
cu legislaţia în vigoare;
e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi
de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a
altor drepturi de protecţie a muncii, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de
echipament, ce se acordă potrivit legislaţiei în vigoare;
f) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care
angajaţii îşi au domiciliul şi localitatea unde se află locul de muncă al acestora, la nivelul
unui abonament lunar, pentru situaţiile în care nu se asigură locuinţă sau nu se suportă
contravaloarea chiriei, conform legii;
g) sumele primite de angajaţi pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare a
indemnizaţiei primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în
străinătate, în interesul serviciului. Sunt exceptate de la aceste prevederi sumele acordate
de persoanele juridice fără scop patrimonial şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe
profit peste limita de 2,5 ori indemnizaţia acordată salariaţilor din instituţiile publice;
h) sumele primite, potrivit dispoziţiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare
în interesul serviciului;
i) indemnizaţiile de instalare ce se acordă o singură dată, la încadrarea într-o unitate
situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după
absolvirea studiilor, în limita unui salariu de bază la angajare, precum şi indemnizaţiile de
instalare şi mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din instituţiile publice
şi celor care îşi stabilesc domiciliul în localităţi din zone defavorizate, stabilite potrivit
legii, în care îşi au locul de muncă;
j) sumele reprezentând plăţile compensatorii, calculate pe baza salariilor medii nete pe
unitate, primite de persoanele ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute
ca urmare a concedierilor colective, precum şi sumele reprezentând plăţile compensatorii,
calculate pe baza salariului mediu net pe economie, primite de personalul civil din
sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională la încetarea
raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a nevoilor de reducere şi de
restructurare, acordate potrivit legii;
k) sumele reprezentând plăţile compensatorii, calculate pe baza soldelor lunare nete,
acordate personalului militar trecut în rezervă sau al cărui contract încetează ca urmare a
nevoilor de reducere şi de restructurare, precum şi ajutoarele stabilite în raport cu solda
lunară netă, acordate acestuia la trecerea în rezervă sau direct în retragere cu drept de
pensie sau celor care nu îndeplinesc condiţiile de pensie, precum şi ajutoare sau plăţi
compensatorii primite de poliţişti aflaţi în situaţii similare, al căror cuantum se determină
în raport cu salariul de bază lunar net, acordate potrivit legislaţiei în materie;
k^1) veniturile din salarii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau
accentuat, la funcţia de bază;
l) veniturile din salarii, ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator;
încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator se face prin ordin
comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, al ministrului comunicaţiilor
şi tehnologiei informaţiei şi al ministrului finanţelor publice;
m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente
desfăşurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac

excepţie veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este
rezident în România sau are sediul permanent în România, care sunt impozabile
indiferent de perioada de desfăşurare a activităţii în străinătate;
n) cheltuielile efectuate de angajator pentru pregătirea profesională şi perfecţionarea
angajatului legată de activitatea desfăşurată de acesta pentru angajator;
o) costul abonamentelor telefonice şi al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele
telefonice, efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
p) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul angajării şi
implicit la momentul acordării;
r) diferenţa favorabilă dintre dobânda preferenţială stabilită prin negociere şi dobânda
practicată pe piaţă, pentru credite şi depozite.
(5) Avantajele primite în bani şi în natură şi imputate salariatului în cauză nu se
impozitează.
Consider că proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli
pentru pomul de crăciun pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tuluceşti,
pentru elevii şi copii preşcolari de la nivelul comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi în sumă de
30.000 lei, se încadrează în normele legale şi este temeinic.

Consilier
Caşu Virginica

ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI
Comisia nr. 1 pentru agricultură
activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi
urbanism
Nr.
AVIZ
La proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli pentru pomul
de crăciun pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tuluceşti, pentru elevii şi
copii preşcolari de la nivelul comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi în sumă de 30.000 lei
În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 1 s-a întrunit în şedinţă pentru
analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti.
Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : aprobarea efectuării
unor cheltuieli pentru pomul de crăciun pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Tuluceşti, pentru elevii şi copii preşcolari de la nivelul comunei Tuluceşti,
judeţul Galaţi în sumă de 30.000 lei, corespunde din punct de vedere legal existând:
- proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli pentru pomul de
crăciun pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tuluceşti, pentru elevii şi
copii preşcolari de la nivelul comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi în sumă de 30.000 lei
- expunerea de motive prezentată de iniţiator;
- raportul de specialitate;
În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 1 având ca
membri pe domnii consilieri : Nour Gheorghe, Bratu Vasile, Mitrofan Nicolae Marius,
Peiu Lică şi Marin Neculai, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată
cu
voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.

NOUR GHEORGHE
BRATU VASILE
PEIU LICĂ
MITROFAN NICOLAE MARIUS
MARIN NECULAI

ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI
Comisia nr. 2 pentru activităţi social-culturale,
culte, învăţământ, sănătate şi familie,
protecţie copii, tineret şi sport
Nr.
AVIZ

La proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli pentru pomul
de crăciun pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tuluceşti, pentru elevii şi
copii preşcolari de la nivelul comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi în sumă de 30.000 lei
În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 2 s-a întrunit în şedinţă pentru
analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti.
Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : aprobarea efectuării
unor cheltuieli pentru pomul de crăciun pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Tuluceşti, pentru elevii şi copii preşcolari de la nivelul comunei Tuluceşti,
judeţul Galaţi în sumă de 30.000 lei, corespunde din punct de vedere legal existând:
- proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli pentru pomul de
crăciun pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tuluceşti, pentru elevii şi
copii preşcolari de la nivelul comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi în sumă de 30.000 lei
- expunerea de motive prezentată de iniţiator;
- raportul de specialitate;
În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 2 având ca
membri pe domnii consilieri : Răuţă Viorica, Roşu Bogdan Dragoş, Soimu Gabriel
Claudiu, Neghină Constantin, Bernea Ion, avizează favorabil proiectul de hotărâre în
forma prezentată cu
voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.
RĂUŢĂ VIORICA
ROŞU BOGDAN DRAGOŞ
SOIMU GABRIEL CLAUDIU
NEGHINĂ CONSTANIN
BERNEA ION

ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI
Comisia nr. 3 pentru protecţie socială,
protecţia mediului şi turism,
juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii şi liniştii publice
Nr.
AVIZ

La proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli pentru pomul
de crăciun pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tuluceşti, pentru elevii şi
copii preşcolari de la nivelul comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi în sumă de 30.000 lei
În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 3 s-a întrunit în şedinţă pentru
analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti.
Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : aprobarea efectuării
unor cheltuieli pentru pomul de crăciun pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Tuluceşti, pentru elevii şi copii preşcolari de la nivelul comunei Tuluceşti,
judeţul Galaţi în sumă de 30.000 lei, corespunde din punct de vedere legal existând:
- proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli pentru pomul de
crăciun pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tuluceşti, pentru elevii şi
copii preşcolari de la nivelul comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi în sumă de 30.000 lei
- expunerea de motive prezentată de iniţiator;
- raportul de specialitate;
În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 3 având ca
membri pe domnii consilieri : Bogatu Florică, Popa Costică, Mîrza Marius, Mocanu
Victor, Enache Daniel, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu
voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.

ENACHE DANIEL
BOGATU FLORICĂ
MOCANU VICTOR
POPA COSTICĂ
MÎRZA MARIUS

