ROMANIA
JUDETUL OLT
PRIMARIA MUNICIPIULUI
CARACAL

PROIECT
Nr. 171/17.12.2012

RE
HOTARARE
REFERITOR LA: Aprobarea cheltuirii sumei de 10 000 lei pentru cadourile ce se vor acorda cu
ocazia „SARBATORILOR DE IARNA" in anul 2012.
EXPUNERE DE MOTIVE:
Avánd in vedere ca in perioada sarbatorilor de iarnd la sediul institutiei vor fi prezenti colindatori
din partea unitatilor de inväldmant din municipiul Caracal, se impune oferirea de cadouri acestora, cat
pentru copiii §i bardnii internati in institutii specializate.
Avind in vedere:
Raportul de specialitate nr.16997/17.12.2012 al Directiei Economice din cadrul Primdriei
Municipiului Caracal;
Prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale cu modificdrile
completdrile ulterioare;
- Avizul Comisiei pentru activitäli economico-financiare;
In temeiul art. 45(6) din Legea 215/2001, privind administratia publicd locals, republicata cu
modificdrile §i completdrile ulterioare.
PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL
propune urmátorul
PROIECT DE HOTARARE
Art.l. Consiliul local al municipiului Caracal aprobd cheltuirea sumei de 10 000 lei
pentru cadourile ce se vor acorda cu ocazia „SARBATORILOR DE IARNA" in anul 2012
Art. 2. Finantarea cheltuililor aprobate la art.1 vor fi suportate din bugetul local de la Capitolul
5010 — Centrul Cultural.
Art. 3. Prezenta hotardre va fi comunicatd Institutiei Prefectului Olt, Primarului municipiului
Caracal Directiei Economice din cadrul Primdriei Municipiului Caracal.
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ROMANIA
JUDETUL OLT
PRIMARIA MUNICIPIULUI
CARACAL
Nr. 16997/17.12.2012

Raport de specialitate
Avand in vedere ca in perioada s grbdtorilor de iamd la sediul institutiei vor fi
prezenti colinclatori din partea unitatilor de invdtdmant din municipiul Caracal, se impune
oferirea de cadouri acestora, cat §i pentru copiii §i batranii internati in institutii
specializate.
In acest sens este necesard adoptarea unei hotdrdri de consiliu prin care sd se
stabileasca suma concretà ce va avea destinatia sus-amintità.
Considerdm ca sunt indeplinite conditiile legale de forma. §i continut, drept pentru
care propunem adoptarea proiectului de hotdrare referitor la aprobarea cheltuirii sumei de
10 000 lei pentru cadourile ce se vor acorda cu ocazia „SARBATORILOR DE IARNA"
in anul 2012.
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