
HOTARAREA Nr.65/2021
privind alocarea unor sume din bugetul local în vederea achizitionarii de cadouri pentru copii și elevii din

unitațile de învământ de pe raza comunei Ibănești , cu ocazia sarbatorilor de iarnă.

- adresa cu nr.  935/21.12.2021, din partea Școlii  Gimnaziale nr.1 Ibănești,  prin care se
solicită alocarea unor sume din bugetul local în vederea achizitionarii de cadouri pentru copii și elevii
din unitațile de învământ de pe raza comunei Ibănești , cu ocazia sarbatorilor de iarnă; 

- referatul de aprobare a primarului cu nr. 4016/21.12.2021 la proiectul de hotarare;   
- Raportul compartimentului de specialitate cu nr.4017/21.12.2021 la proiectul de hotarare;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Ibănești;  
- -Prevederile art. 5, alin. (3), art. 20 alin. (1), lit. h) și i), art. 22 alin. (1) și art. 23 alin. (1)

din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare;
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare;
- In temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare,

Consiliul Local al comunei Ibănești, Județul Vaslui,

HOT  ĂRĂȘTE:   

      Art. 1. Consiliul Local al Comunei Ibănești aprobă alocarea, din bugetul local pe anul 2021,
a sumei de până la 80 lei/elev,  în vederea achizitionării de cadouri pentru copii și elevii din unitatile de
învațământ de pe raza comunei Ibănești , cu ocazia sărbatorilor de iarnă. 

          Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va ocupa contabilul, inspectorul
pe achiziții publice și primarul comunei Ibănești, jud. Vaslui, o copie de pe prezenta va fi comunicată
persoanelor și instituțiilor interesate, precum si instituției Prefectului Vaslui pentru controlul legalitații .

   

Această hotărâre a fost aprobată cu un număr _09  voturi din  11_ consilieri prezenţi.
    
PREȘENINTE DE ȘEDINȚĂ                                       Dată astăzi.

Consilier:                                                                                                                                        22.12.2021

Dimofte Mircea       Contrasemneaz  ă:  
                      Secretarul general al Comunei Ibănești, 

                                                                                                          Pîrlog George
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