
  

 

   
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr.  34   din  28 noiembrie 2016 

 

privind alocarea unei sume în vederea organizării „Pomul de Crăciun 2016“ pentru copiii din 
învăţământul preşcolar şi şcolar de la Şcolile Gimnaziale din comuna Rîciu 
 

 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.11.2016, urmare a dispoziţiei de convocare nr.457  din  18 
noiembrie  2016, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din Legea 
nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale 
ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând: 
Cererea nr.1790/11.11.2016 a Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai Rîciu"  prin care solicită asigurarea 
pachetelor cadou pentru preşcolarii şi elevii de pe raza comunei Rîciu; 
Expunerea de motive a Primarului  comunei Rîciu nr.5184 din  21 noiembrie 2016, prin care se propune  
alocarea unei sume în vederea organizării „Pomul de Crăciun 2016“ pentru copiii din învăţământul 
preşcolar şi şcolar de la Şcolile Gimnaziale din comuna Rîciu, 
Avînd în vedere rapoartele de avizare ale: 
-Comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
-Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ şi familie, muncă şi protectie socială, 
protecţie copii, 
În baza prevederilor: 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii 
bugetului de stat nr. 339/2015 pe anul 2016;, 
În temeiul art.  36 alin. (1), alin (2) lit. „d”, alin.(4) lit.a), alin.(6) lit.a) pct.1, coroborat cu art. 45 alin. 1 din 
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul 
local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

 



  

Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 12.000 lei (inclusiv TVA) în vederea organizării „Pomul de Crăciun 
2016“ pentru copiii din învăţământul preşcolar şi şcolar de la Şcolile Gimnaziale din comuna Rîciu, de la 
capitolul “învăţământ”, din bugetul local pe 2016, (conform Anexei). 
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei – domnul Ioan 
Vasu şi biroul financiar contabil şi resurse umane. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul prevăzut 
de lege: 

  Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
  Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai Rîciu"; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
Primarului Comunei Rîciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet 

www.comunariciu.ro. 
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează,                                                                                    
          Belean Alin-Ciprian                                                                          Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
     ……………………….                                                              ……………………                                                                             
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