ROMÂNIA
JUDEŢUL VÂLCEA
COMUNA BOISOARA
CONSILIUL LOCAL
LEGISLATURA 2016 – 2020
H O T Ă R Â R EA NR. 43
Privind : aprobarea efectuării unor cheltuieli pentru pomul de Crăciun
pentru elevii şi copii preşcolari de la nivelul comunei Boisoara, pentru
aparatul de specialitate al primarului comunei Boisoara si pentru cadrele
didactice de la Scoala Gimnaziala Boisoara, judeţul Valcea;
Consiliul Local Boisoara intrunit in sedinta ordinara in data de
29.11.2016,la care participa un numar de 9 consilieri din totalul de 9
consilieri in functie;
Vazand ca prin Hotararea nr. 16 din 07.09.2016,dl. BACIU EMIL a fost
ales presedinte de sedinta ;
Luând în dezbatere Expunerea de motive a Primarului comunei Boisoara,
înregistrată sub nr. 3098 din 23.11.2016 prin care se propune aprobarea
efectuării unor cheltuieli pentru pomul de Crăciun entru elevii şi copii
preşcolari de la nivelul comunei Boisoara, pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Boisoara si pentru cadrele didactice de la Scoala
Gimnaziala Boisoara, judeţul Valcea
Ţinând cont de raportul de specialitate al compartimentului financiar
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Boisoara înregistrat la nr. 3097 din 23.11.2016;
Avand in vedere adresa Scolii Gimnaziale Boisoara nr.2994 din
14.11.2016 ;
În conformitate cu:
- prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică; În temeiul art. 45 si art. 115 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare , Consiliul Local al Comunei Boisoara, adopta cu un
numar de 7 voturi «pentru », cu un numar de 2 «abtineri », urmatoarea ;

HOTARARE
Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 6420 lei necesara pentru cadourile de
Pomul de Craciun.
Art.2. Primarul Comunei Boisoara si compartimentul Contabilitate vor duce
la indeplinire prezenta hotărâre, iar secretarul o va face publica prin afisare.
Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicată de către Secretarul Comunei
Boisoara, primarului comunei Boisoara şi Instituţiei Prefectului-Judeţul
Vâlcea.
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