
ROMANIA

coNsrlrul rJ8iillt tt^f,X[r GHERAE$,

HOTARARE
privind aprobarea efectudrii unor cheltuieli din bugetul local pentru anur 2022

Consiliul Local al comunei Gherieqti, judelul Neam!;
Av6nd in vedere :

. .- referatul de aprobare nr. 57 65/24.05.2022 9i raportul de specialitate intocmit de catre SefulBiroului Financiar Contabi I inregistrat su6 nr. 5j 67 l24.X5.ZiJZ2;
- avizulcomisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Gherdegti;
- Ho6rarea Consiliului Local Gherdegti nr. 15/11 februarie 2022, privind aprobarea bugetului

local pe arr.i 2022;
- adresa nr. 1450/23.05.2022 a $colii Gimnaziale, Comuna Ghertreqti, inregistratl la primlria

Comunei Gherdegti sub nr. 57 42/23.05 .2022, prin care se solicita alocarea sumei de 6.000 lei din bugetul
local pentru achizilionarea de cdrfi pentru premii 9i 3.000 lei pentru acordarea de premii in bani la
sfhrqituf anului gcolar 2021 - 2022, elevilor cu rezultate deosebiti la inveletura, concursuri qi olimpiade
gcolare;

- prevederile art. 5, alin. 3 9i 4 qi art. 20, lit. i din Legea nr. 273/2006 privind finanlele publice
locale, cu modificlrile gi complettrrile ulterioare;

-an.7,lit. v, art. 13, alin.2, 3. 4, 5, 6,7 din Otdinul nr.4742/2016 pentru aprobarea Statutului
elevului;

._ - art. 129, alin. I qi alin. 7 lit. a 9i e din o.U.G nr. 57l2ol9 privind codul Administrativ, cu
modifi c6rile gi completdrile ulterioare;

In temeiul art. 196, alin. l, lit. a din o.U.c nr. 5i /2019 privind codul Administrativ cu
modifi ctrrile gi completIrile ulterioare;

HoTARA$rE:

Art.l. Se aprobd alocarea sumei de 9.000 lei din bugetul local pentru anul 2022,
respectiv:

-6.000 lei pentru achizilionarea de cb(i pentru premii;
-3.000 lei pentru acordarea de premii in bani la sfhrqitul anului gcolar 2021 - 2022,

elevilor cu rezultate deosebite la invltdturi, concursuri gi olimpiade qcolare;
Art.2. Prezenta hotdrdre constituie act administrativ gi poate fi contestata in condiliile

Legii nr. 55412004 privind contenciosul administrativ, cu respectarea procedurii prealabile.
Art.3. Primarul Comunei Gheriegti, va aduce la indeplinire prevederile prezentei

hot[r6ri.
Art.4.Secretaru I unica prezenta hotArare persoanelor,

A

Contrasemneaztr
Secretar general,

Marcela PALANCEANU

instutiliilor 9i

Nr. 56
Din 26.05j-022

Adoptat in iedinF din 26 ivlAl2022 cuunnumirde l5 voturi "penhu" din totalul de l5 consilieri in funcfie

;?ffilt()<,


