ROMÂNIA

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CREVEDIA
HOTĂRÂREA
nr. 103 din 18.11.2021

privind acordarea de cadouri copiilor și elevilor din comuna Crevedia cu ocazia ”Sărbătorilor de iarnă”

Analizând temeiurile juridice, respectiv:
a) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind
ulterioare;

nantele publice locale, cu modi cările și completările

b) Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
c) Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului -cadru din Legea
98/2016 privind achizițiile publice;
d) Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publică (r);

Ținând cont de:
a) Referatul de aprobare nr. 15947/17.11.2021 întocmit de către primarul comunei Crevedia, referitor
la proiectul de hotărâre privind acordarea de cadouri copiilor și elevilor din comuna Crevedia cu
ocazia ”Sărbătorilor de iarnă”;
b) Raportul de specialitate al Compartimentului de resort privind acordarea de cadouri copiilor și
elevilor din comuna Crevedia cu ocazia ”Sărbătorilor de iarnă”;, înregistrat cu nr. 15953/17.11.2021.
c) Adresa nr. 1910/17.11.2021, înregistrată la Primăria comunei Crevedia cu nr. 15934/17.11.2021
înaintată de către Școala Gimnazială Crevedia;
d) Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Crevedia;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CREVEDIA
adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. (1) Se aprobă procurarea unui număr de 680 de cadouri pentru copiii și elevii din comuna
Crevedia cu ocazia ”Sărbătorilor de iarnă” din anul 2021, în valoarea maximă de 30 lei/cadou, inclusiv
TVA.
(2) Plata se va asigura din prevederile existente în bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 la
Capitolul 51.02 Autoritati Executive, Titlul II „Bunuri si servicii”, art. 20.30.30 – alte cheltuieli cu bunuri și
servicii.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se obligă primarul comunei Crevedia prin
intermediul Biroului -financiar contabil.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului județului

Dâmbovița, primarului unității administrativ teritoriale, biroului nanciar-contabil, și se publică, pentru
informare, în format electronic în Monitorul o cial local al Comunei Crevedia, prin grija secretarului
general al comunei Crevedia.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI CREVEDIA,

Marcel DINCĂ

Olga CIORCHINA

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 103 / 18.11.2021
PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ

Vot prin ridicarea mâinii individual

HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV
0

Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității consilierilor locali prezenți

1

Numărul consilierilor locali, potrivit legii

15

2

Numărul consilierilor locali în funcție

15

3

Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii

14

4

Numărul voturilor „PENTRU”

14

5

Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ”

6

Numărul voturilor „ABȚINERE”

7

Numărul consilierilor locali care absentează motivat

1

8

Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat

0

9

Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea
hotărârii, neavând drept de vot

0

Voturi necesare

8

Voturile „ABȚINERE” se
numără la voturile
„ÎMPOTRIVĂ”.

0
0

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
ulterioare adoptării hotărârii consiliului local nr. 103 / 18.11.2021
Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE

Data

0

1

2

1

Adoptarea hotărârii

2

Comunicarea către primar

3

Comunicarea către prefectul județului

4

Aducerea la cunoștință publică

5

Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu

18.11.2021

24.11.2021

