
   

R O M Ă N I A 
JUDEȚUL    BUZĂU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  
RACOVIȚENI 

 

 

 
 
                                                   H O T Ă R Â R E A   NR.  38 

din 18.12.2020 
privind aprobarea cheltuirii sumei de 6000  lei, pentru  ,,Pomul de Crăciun,, 

la Școală  si Grădiniță 
 
     Consiliul local al comunei  Racovițeni, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară 
în data de    

Având în vedere : 
 Referatul de aprobare al  Primarului comunei, înregistrată la nr.2907/10.12.2020 ; 
 Raportul de specialitate al compartimentului de resort, înregistrat sub 

nr.2908/10.12.2020  ; 
 raportul de avizare a comisiei de specialitate a Consiliului local înregistrat la      

2909/10.12.2020 ;   
 prevederile Legii 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 

completările ulterioare ; 
 Legea invatamantului nr.1/2011,republicata,cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 
         În temeiul art. 129, alin. (2) litera b), alin. (4) lit. a,alin.(2) lit.d),alin.(7) 
lit.a,d,e,art.136 alin.(1) art. 139, alin. (3), lit. a)   şi art. 155, alin. (4), lit. b) din OUG 
nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul administrative,cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
         In temeiul prevederilor art.135 alin.(8),art.139 alin.(1) si alin.(3) lit.a)coroborat 
cu art.196 alin.(1) lit.a) si art.197 alin.(1) si (2)-(4) din O.U.G 57/2019 privind Codul 
Administrativ  cu modificarile si completarile ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1.  Pentru organizarea ,,Pomului de Craciun,, la Școala cu clasele I-VIII și 
Gradinița din comuna Racovițeni, județul Buzău, se aprobă cheltuirea sumei de 6000  
lei. 
 
Art.2. Alocarea sumei se va face din bugetul local-capitolul bugetar 51.02 Titlul 20, iar 
justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestări se 
va realiza numai pe bază de documente conform legii . 
 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul și contabilul primariei . 
 

         Art.4. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari        
autoritatilor si institutiilor interesate ,Institutiei Prefectului si aducerea la cunostiinta 
publica prin afisarea in monitorul oficial al instititutiei la adresa www racoviteni.ro 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 Preşedinte   de şedinţă,   
      consilier local,  
       Bostan Dan 

                                                   Contrasemnează, 
                                                                                                Secretar general     
                                                                                         Ghioca Amalia-Cleopatra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Hotărârea a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Racovițeni, în şedinţa din data de 18.12.2020 , cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57 privind Codul administrativ ,, cu un număr de  9 voturi 
pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 9 consilieri în funcție și 9 consilieri prezenți la ședință.       
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                                      PROIECT DE HOTARARE   NR  38  din 10.12.2020 
 

privind aprobarea cheltuirii sumei de 6000  lei, pentru  ,,Pomul de Crăciun,, 
la Școală  si Grădiniță 

 
   Primarul comunei  Racovițeni    

Având în vedere : 
 Referatul de aprobare al  Primarului comunei, înregistrată la nr.2907/10.12.2020 ; 
 Raportul de specialitate al compartimentului de resort, înregistrat sub nr. 

2908/10.12.2020 ; 
 raportul de avizare a comisiei de specialitate a Consiliului local înregistrat la      

2909/10.12.2020 ;   
 prevederile Legii 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 

completările ulterioare ; 
 Legea invatamantului nr.1/2011,republicata,cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 
         În temeiul art. 129, alin. (2) litera b), alin. (4) lit. a,alin.(2) lit.d),alin.(7) 
lit.a,d,e,art.136 alin.(1) art. 139, alin. (3), lit. a)   şi art. 155, alin. (4), lit. b) din OUG 
nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul administrative,cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
         In temeiul prevederilor art.135 alin.(8),art.139 alin.(1) si alin.(3) lit.a)coroborat 
cu art.196 alin.(1) lit.a) si art.197 alin.(1) si (2)-(4) din O.U.G 57/2019 privind Codul 
Administrativ  cu modificarile si completarile ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1. Pentru organizarea ,,Pomului de Craciun,, la Școala cu clasele I-VIII și Gradinița 
din comuna Racovițeni, județul Buzău, se aprobă cheltuirea sumei de 6000  lei. 
Art.2. Alocarea sumei se va face din bugetul local-capitolul bugetar 51.02 Titlul 20, iar 
justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestări se 
va realiza numai pe bază de documente conform legii . 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul și contabilul primariei . 

         Art.4. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari        
autoritatilor si institutiilor interesate ,Institutiei Prefectului si aducerea la cunostiinta 
publica prin afisarea in monitorul oficial al instititutiei la adresa www racoviteni.ro 
 

        INITIATOR 
         PRIMAR, 
MANU VERGILIUS – LUIS 

 
                                                    Avizat pentru legalitate 

                                             Secretar general 
                                                      GHIOCA AMALIA-CLEOPATRA 



 
 
 
 

Primăria  Comunei  Racovițeni  
PRIMAR________________________________________________ 
Nr.2907/10.12.2020 

E X P U N E R E   D E   M O T I V E 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuirii sumei de 6000 lei, pentru  ,,Pomul de 

Crăciun,, la Școală  si Grădiniță 
 

 Subsemnatul Manu Vergilius - Luis, primarul comunei Racovițeni, județul Buzău, am 
inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuirii sumei de 6000 lei, pentru  ,,Pomul de 
Crăciun,, la Școală  si Grădiniță, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, ce urmează a fi aprobat în  
ședința Consiliului local Racovițeni . 
 Consiliul local ca autoritate a administrației publice locale preocupată în permanență de 
situația copiilor, poate hotărî acordarea unor cadouri copiilor de la Școala Gimnazială 
Racovițeni, cu ocazia sărbătorilor de iarnă . 
 Fac precizarea că suma propusă a fi alocată va fi din bugetul local, cap.51.02 titlul 20. 

În conformitate cu prevederile Legii 215 / 2001 a administrației publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare propun spre aprobare proiectul de hotărâre . 
  
 
 
 
         PRIMAR, 
 
        MANU  VERGILIUS  LUIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ROMĂNIA  
JUDEŢUL  BUZĂU 
COMUNA  RACOVIȚENI 
CONSILIUL  LOCAL 
Nr.  2909   din 10.12.2020 
 

R A P O R T   D E   A V I Z A R E 
 

 La	Proiectul	de	hotarare	 privind aprobarea cheltuirii sumei de 6000  lei, pentru  
,,Pomul de Crăciun,,la Școală  si Grădinița 

�
Membrii comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Racovițeni, reunite în ședinta, au 

analizat  proiectul de hotarare privind aprobarea cheltuirii sumei de 6000  lei, pentru  
,,Pomul de Crăciun,, 
la Școală  si Grădiniță 

 

��������������������������� cu unanimitate de voturi au emis  ”AVIZ    FAVORABIL„. 
 
 
COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE, AMENAJAREA 
TERITORIULUI, URBANISM, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM 
 
        Președinte,                          Secretar,   
 
ZAMFIRESCU  DOREL                         DUMITRAȘCU  GEORGICĂ 
 
 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE, ACTIVITĂȚI SOCIO-CULTURALE 
ȘI CULTE, PROTECȚIE COPII, TINERET ȘI SPORT 
 
      Președinte,                                      Secretar,   
 
   CHELU CAMELIA                           SAMOILĂ DORIN 
 
 
               COMISIA JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 
 
    Președinte,                                        Secretar,   
 
STROE NICOLETA                                        IGNAT DUMITRU 
 


