
ROMANIA 
JUDETUL  BUZAU 
CONSILIUL LOCAL TINTESTI  
 
 

H O T A R A R E A 
privind alocarea de sume din bugetul local , in vederea organizarii 
 Pomului  de Craciun pentru prescolarii si elevii din comuna Tintesti   
 

CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI TINTESTI 
  
               Avand in vedere     

-  Raportul de aprobare ,  al  primaului   nr.8268/18.11.2020 ; 
            -  Raportul compartimentului de specialitate nr.8269/18.11.2020 ;  
             - Avizul comun al comisiilor de specialitate ale  Consiliului local 
nr.8354/23.11.2020 ;  
             - Adresa nr. 1926/25.11.2020 a Scolii Gimnaziale Maxenu comuna Tintesti prin care 
se comunica numarul de copii ( elevi si prescolari ) 
            - Prevederile bugetului local  aprobat  prin H.C.L  nr  40/18.09.2020 rectificat ;             
            - Prevederile  Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si  
              completarile   ulterioare ;          
In temeiul art. 129 alin.4 lita) ,art 139 alin 1 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ   
 
                                                   H O T A R A S T E  
 
Art. 1. Aproba achizitia de bunuri  si servicii pentru organizarii Pomului  de Craciun pentru 
anul 2020 in valoare de 42.000 lei, pentru elevii  din clasele I-VIII si prescolarii din 
gradinitele de pe raza comunei, precum si pentru cetele de colindatori. 
Art.2. Suma alocata  la art. 1 din prezenta hotarare va fi suportata din bugetul local al 
comunei Tintesti si folosita  pentru achizitionarea cadourilor precum si pentru transportul 
acestora de la furnizori.  
Art.3   Distribuirea cadourilor se va face in baza situatiei prezentate de conducerea scolilor si 
gradinitelor de pe raza comunei. 
Art.4   Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre  dl primar, prin   compartimentul 
de contabilitate  si de  directorii institutiilor de invatamant de pe raza comunei . 
Art.5   Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare  autoritatilor si 
persoanelor 
interesate  
 
 
Nr. 58/27.11.2020             Presedinte de sedinta, 
Ţintesti                                       Consilier, Avram Ion 
 

Contrasemneaza: 
Pentru Secretar General , Petrescu Sandina  

 
 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Tintesti in sedinta ordinara din data de 27.11.2019 
cu respectarea prevederilor art.139 alin 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 57/2019 privind Codul 
Administrativ cu un  numar de      .voturi pentru , 0 abtineri si  0 voturi impotriva , din numarul total de     
consilieri in functie si       consilieri prezenti la sedinta .  


