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 HOTĂRÂREA NR. 84/2022

   privind alocarea unei sume în vederea organizării “ Pomului de Crăciun 2022” pentru copiii din
învăţământul preşcolar şi şcolar  din comuna Pădureni , judeţul Vaslui

Având în vedere:

- Referatul  de  aprobare  nr.  241/  16.12.2022  şi  proiectul  de  hotărâre  a  primarului  comunei
Pădureni , judeţul Vaslui prin care propune alocarea unei sume în vederea organizării „ Pomului
de  Crăciun 2022” pentru copiii  din  învăţământul  preşcolar  şi  şcolar   din  comuna Pădureni  ,
judeţul Vaslui;

- Raportul  de specialitate nr. 242/16.12.2022 a Compartimentului Financiar- Contabilitate ; 
- HCH  nr. 12 /2022 privind aprobarea bugetului local , pe anul 2022 al comunei Pădureni , judeţul

Vaslui; 
- În  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  273  /2006  ,  privind  finanţele  publice  locale  ,  cu

modificările şi completările ulterioare;
   În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) litera „a”, art. 139 alin. (3) litera „a” şi art. 196 alin (1)
litera „a” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 /2019 privind Codul  administrativ cu modificările şi
completările ulterioare; 

Consiliul Local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:

      Art. 1 - Se aprobă alocarea unei sume de 35.000 lei din bugetul local în vederea organizării “ Po-
mului de Crăciun 2022” pentru copiii din învăţământul preşcolar şi şcolar  din comuna Pădureni ,
judeţul Vaslui;

      Art. 2- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Pădureni ,
judeţul Vaslui.

     Art. 3- Prezenta hotărâre prin grija secretarului general al  comunei Pădureni va fi comunicată :
Instituţiei Prefectului Judeţului Vaslui, primarului şi compartimentului Financiar- Contabil .

Pădureni, 19 decembrie 2022

Presedinte de sedinta 
   Consilier local
ZAHARIA VALENTIN 
                                                                                                                                           Contrasemnează

                                                                                                                    Secretar GENERAL UAT Pădureni
                                                                                                                                              Munteanu Mirela

Adoptata astazi     19 decembrie   2022  în şedinţă  ordinară
Cu un numar de   ….12.   voturi”pentru”, din    ...12.  consilieri  prezenti la sedinta




