COMUNA COSTULENI
JUDETUL IA$I
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr.2{"

Privind alocarea din bugetul local al comunei costuleni

a sumei de

5000 lei in

costuleni ,, qi a
vederea achizifionirii unui numdr de volume ooMonografia comunei
la
altor cir{i necesare pentru premierea elevilor $colii Gimnaziale Costuleni
sfirqitul anului qcolar 2015-2016

consiliul Local al comunei costuleni, judetul Iasio intrunit in

sedinta

ordinara din 28.04. 2016
al $colii
Avand in vedere referatul d-nului strainu constantin , director
prin care solicitd alocarea din
Gimnaziale costuleni inregistrat sub nr. 446 12016
pentru acordarea premiilor
bugetul local al comunei Costuleni a sumei de 5000 lei
g.olut" la sf6rgitul anului qcolar 2015-20161,
de domnii consilieri
AvAnd in vedere nota de fundamentare nr. 58/201 6 intocmitd
ca premiile copiilor din
Popa Valeria gi Chirila Adrian din care reiese necesitatea
fie cartea "Monografia comunei
comuna costuleni , pentru anul gcolar 2015'2016 s6
Costuleni " 9i alte ca4i;

Avdndinvedereraportuldespecialitatenr.63l20l6intocmitded-nacontabil
Birlescu Carmen Mariana ;
publice locale;
Avand in vedere prevederile Legii27312006 privind finantele
4 din Legea 21512001
Av6nd in vedere prevederile an.36, alin 6, lit. a, pct.
privind administrafia publicd locala ;
pentru dezvoltarea
Av6nd in vedere avizul favorabil nr. 6612016 al Comisiei
public
ai privat al comunei '
economio-social[ , buget, finanle, administrarea domeniului
servicii qi comerf, gotodAtir" comunald qi protec{ia mediului ;
publica
'
ln temeiul art.45,alin.l din Legea 21512001 privind administratia

HOTARA$TE
5000 lei in vederea
Se aproba alocarea din bugetul local a sumei de
Costuleni ,' $i a altor cd4i
achiziliondrii unui num[r de volume ,,MJnografia comunei
costuleni la sfargitur anurui gcolar
necesare penrru premierea erevilor $corii Gimiaziare
2015-2016:'
prezentei hotarari raspunde
ArL. 2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor
contabilul Primariei' d-na
comunei Costuleni, d-nul Harabagiu Dumitru si
orimarul
-B
irl.t"u Carmen-Mariana ;

Aft.l

vor comunlca :
Institutiei Prefectuluijudetului lasi ;
Primarului comunei Costuleni ;
Compartimentului financiar - contabilitate din cadrul Primariei Costuleni

Art.3 Copii de pe prezenta hotarare

-

Total
consilieri
locali aleqi
Prezenti

se

;

l3

t2

Pentru

t2

impotriva
Abtineri

0
0

Dati astazi, 28.04.2016
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