
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNET GHERAE$TI

HOTARARE
privind aprobarea efectuerii unor cheltuielidin bugetul local pe anul 2022

Consiliul Local al comunei Gherdegti, judetul Neaml;
AvAnd in vedere :

- referatul de aprobare nr. 13443/18.11.2022alproiectului de hotirdre initiat de primarul
comunei, domnul Pavel Beregoae;

- raportul de specialitate nr. 13444118.11.2022, prin care se solicitii alocarea din bugetul
local pe anul 2022 a sumelor necesare;

- avizul comisiilor de specialitate;
- prevederile art. 20, lit. h, lit. i din Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale cu

modificarile gi completdrile u lterioarei
ln temeiul art. 129, alin. 1,art. 139, alin. I qi art. 196, alin. l, lit. a din O.U.G nr. 5712019

privind Codul Administrativ, cu modificirile Ei complet[rile ulterioare:

HOTARASTE:

Art.l. Se aprobf, alocarea din bugetul local pe anul 2022, a sumelor necesare pentru

organizarea urmitoarelor evenimente:
- Acordarea de daruri copiilor inscrigi in anul qcolar 2022 - 2023, in unitdlile de

invildmAnt cuprinse in reJeaua gcolari a comunei Cherdegti, in cuantum de 50 lei
pentru fiecare copil, conform evidenlelor transmise de uniterile de invdlemant;

- Oferirea diplomelor de onoare gi premierea cuplurilor care in cursul anului 2022
implinesc 50 de ani de la cdsdtorie (200 lei pentru fiecare cuplu ti cheltuielile pentru

confeclionarea diplomelor). Contribu1ia Comunei Gherdegti pentru acest eveniment

este de I .500 lei, suml finanlati de la bugetul local pe anul2022.
Art.2. Primarul Comunei Gher[egti, va aduce la indeplinire prevederile prezentei

hotir6ri.
Art.3.secretarul general comunei Gheriegti va comunica prezenta hotirAre persoanelor,

instutiliilor ii autoritalilor interesate.

ADRIAN

Nr.97
Din 28 noiembrie 2022

Adoptata in $edinF din 28

din totalul de l5 consilieri

Contrasemneaza
Secretar general

Marcela PALANCEANU

noiembrie 2022 cu un numdr de l4
in functie

EDINTE DE $EDINTA,
CQNSILIER,



ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERAESTI

Anexa la

ucr.nr..?k....
din zE.ll .2022

TABEL NOMINAL

orivind acordarea ,,Diplomei a" onouit;li u 
'nui 

sprijin financiar cuplurilor care slrbitoresc in

anti 2022, 50 de ani de la casalorie

Numele gi prenumele

04.11.1972
19.11.1972


