R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

CONSILIUL LOCAL AL
C O M U N E I

V A M A B U Z Ă U L U I

HOTĂRÂREA
nr. 43 din 20.12.2012

-

privind aprobarea alocării de fonduri de la bugetul local al comunei Vama Buzăului pentru
acordarea de cadouri cu ocazia serbării ,,Pomului de Crăciun”

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 20.12.2012;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, referatul
compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
Având în vedere dispoziţiile art. 36, alin. (4), lit. “a” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 571/2003 – Codul Fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare;
Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 15/17.02.2012 –
privind aprobarea bugetului local şi a bugetului finanţat integral sau parţial din venituri proprii al Comunei
Vama Buzăului pentru anul 2012, hotărârile Consiliului Local ulterioare de rectificare sau modificare a
bugetului local şi a bugetului finanţat integral sau parţial din venituri proprii al Comunei Vama Buzăului
pentru anul 2012;
În temeiul art. 45, alin. (1) şi alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă alocarea de fonduri de la bugetul local al comunei Vama Buzăului în cuantum de
35.000,00 lei, pentru acordarea de cadouri cu ocazia serbării ,,Pomului de Crăciun”.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Vama Buzăului, ordonator principal de credite şi compartimentul financiar – contabilitate.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov şi se aduce la
cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Constantin Sebastian BULARCA

Avizează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian – Constantin GĂITAN

