
                                                            ROMÂNIA 
                                                     JUDETUL BRAILA
                                              COMUNA BORDEI VERDE
                                                     CONSILIUL LOCAL
                      
                                                          HOTARAREA NR. 75
                                                                 din 20.12.2018                                                        
Privind: aprobarea alocării sumei de 30.000 lei,de la bugetul local,pentru organizarea actiunilor 
organizate de ,,Serbarea Pomului de Craciun’’in anul 2018; 
     Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in sedinta ordinara in 
data de 20.12.2018;   
     Având în vedere:
-Referatul de aprobare, prezentat de d-nul. Rotaru Dumitru, primarul comunei Bordei Verde, şi 
proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local; 
-Referatul de specialitate, prezentat de Compartimentul asistenta sociala ;
- Referatul de specialitate prezentat de compartimentul financiar contabil; 
-Raportul de avizare al comisiilor de specialitate care propun admiterea proiectului de hotărâre ;
- Protocolul incheiat intre Parohia Bordei Verde si Primarie; 
    În conformitate cu:
- prevederile art.76,alin.4,art.142,lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
- prevederile art.36,alin.4,lit.a,alin.6,lit.a,pct.1,2,4,5 si 6 din Legea nr.215/2001,a administratiei 
publice locale,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile HCL nr.7/15.02.2018 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018;
- prevederile HCL nr.65 din 15.10.2018 privind aprobarea principalelor actiuni si manifestari 
cultural artistice,sportive,sociale si educative care se desfasoara in comuna Bordei Verde,in anul 
2018;
- prevederile art.67,alin.1 din  Legea nr. 273/2006, a finanţelor publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 
- prevederile Legii nr.98/2016,privind achizitiile publice,actualizata;
- prevederile Legii nr.52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia 
publica,republicata;
      În temeiul prevederilor art.39,pct.4, art.45,alin.1 si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
215/2001 privind administraţia publicălocală locala, republicată cu modificarile si 
completarile ulterioare ;
                                                                   HOTĂRÂRE;
    Art.1.Se aprobă alocarea sumei de 30.000 lei,de la bugetul local,cap.67.02,,Cultura 
recreere,religie,subcap.03.09,,Materiale,servicii cu caracter functional’’ 20.01.09,pentru 
organizarea actiunilor ocazionate de ,,Serbarea Pomului de Craciun in anul 2018;
     Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei prin 
compartimentul financiar contabil;
     Art.3  .  Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judetulţului Braila, pentru 
controlul de legalitate, Primarului comunei, Compartimentului contabilitate,Compartimentului 
asistenta sociala ,cat si celor interesati si va fi facuta publica prin afisare.
      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                          CONTRASEMNEAZA,
                Satnoeanu Paula                                                       SECRETAR COMUNA
                                                                                                              Viorel Zodila



JUDETUL BRAILA
COMUNA  BORDEI VERDE
PRIMAR
NR.6842 din 13.12.2018

REFERAT DE APROBARE 
al proiectului de hotarare 

privind alocarea  sumei de 30.000 lei in vederea organizarii actiunilor ocazionate
de ,,Serbarea Pomului de Craciun in anul 2018’’

        Având în vedere faptul că ,in preajma sărbătorilor de iarnă există numeroase obiceiuri i ș
tradi ii locale iar Administra ia Publică Locală are datoria morală de a promova i încuraja ț ț ș
conservarea patrimoniului cultural al zonei din care facem parte,prin organizarea actiunilor 
ocazionate de ,,Serbarea Pomului de Craciun’’, impăr irea darurilor, elevilor i pre colarilor ț ș ș
cuprin i în învă ământul de stat,cat si batranilor singuri si familiilor nevoiase de pe raza comunei ș ț
noastre, a devenit o obi nuin ă care stârne te emo ie in pregătirea  unor activită i cum ar ș ț ș ț ț
fi :organizarea actiunilor ocazionate cu serbarea Pomului de Craciun,achizitionarea de ghirlande-
instalatii luminoase,siruri luminoase,furtunuri luminoase,etc., în a teptarea lui Mo  Crăciun ;ș ș

        Suma propusa pentru organizarea si desfasurarea actiunilor dedicate sarbatorilor de 
iarna ,,Pomului de Craciun’’este de 30.000 lei,cheltueli ce se vor efectua in conformitate cu 
prevederile Legii 98/.2016 ,privind achizitiile publice,actualizata,pe baza de documente 
justificative;  
         
          Cadrul legal a organizarii actiunilor ocazionate de,,Serbarea Pomul de Craciun’’ in anul 
2018,il constituie urmatoarele prevederi legale:

- Prevederile art.76,alin.4 si art.142,lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
- Prevederile art.36,alin.4,lit.a,alin.6,lit.a,pct.1,2,4,5 si 6 din Legea nr.215/2001,privind 

administratia publica locala,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile bugetului local de venituri si cheltueli pe anul 2018;
- Prevederile art.67 din Legea nr.273/2006,privind finantele publice locale,cu 

modificarile si completarile ulterioare;

           În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre analiză, 
dezbatere i aprobare în edin a Consiliului Local Bordei Verde a Proiectului de hotărâre initiat ș ș ț
in acest sens.

PRIMAR,
Dumitru Rotaru

                




