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 HOTARAREA nr. 44 
privind alocarea sumei de 40.000 lei, în vederea procurării cadourilor 

de Craciun pentru preșcolarii și elevii din Comuna Ziduri 
 
 

     Consiliul local al comunei Ziduri,judeţul Buzău; 
     Avand in vedere prevederile : 

- referatul de aprobare al primarului comunei Ziduri nr. 
7749/16.11.2021 ; 

- raportului compartimentului de specialitate nr. 7700/15.11.2021; 
- adresa Scolii Gimnaziale Ziduri nr. 7739/16.11.2021; 
- Legea nr. 273/2006 privind Finanațele Publice Locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 
- avizul comisiei de specialitate nr. 240/25.11.2021. 
In baza: 
- art. 129 alin. 2, lit.b), alin. 4, lit a)  din Ordonanta de urgența a 

Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ. 
In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), alin. (3) și art. 196 alin. (1) 
lit. a)  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

          Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 40.000 lei, din Bugetul local 
în vederea procurării cadourilor de Crăciun, pentru preșcolarii din 
grădinițele și elevii din școlile cu clasele I – VIII din Comuna Ziduri, 
menționați in anexa nr. I,  care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

          Art.2. Suma prevăzută la art. 1 se va suporta din prevederile 
existente în bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2020, Cap. 
67.02.50. 
          Art. 3 Secretarul general al comunei va  asigura comunicarea 
prezentei hotărâri Instituției Prefectului – Județului Buzău, primarului 
Comunei Ziduri, compartimentului economic  și o va aduce la cunoștința 
publică. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                     

          Preşedinte de şedinţă,                Contrasemnează, 
             Poșircă Elena                                         Secretar general, 
                                                    Racovanu Mariana 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de 25.11.2021, cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 
un număr de 13 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 13 prezenţi 
la şedinţă. 
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