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HOTĂRÂREA NR. 107 

privind  alocarea unor fonduri bănești pentru organizarea  sărbătorilor de iarnă pentru 

copiii școlari și  preșcolari din comuna Oțeleni, în anul 2018 

 

Consiliul local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 17.12.2018 la 

care participă un număr de 12 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că doamna Ursache Ionela este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de Primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai 

privind  alocarea unor fonduri bănești pentru organizarea  sărbătorilor de iarnă pentru copiii 

școlari și  preșcolari din comuna Oțeleni, în anul 2018; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Comunei Oțeleni, înregistrat la nr.7748 din data de 03.12.2018; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, 

administrarea domeniului public şi privat, agricultură din cadrul Consiliului Local al Comunei 

Oțeleni înregistrat la nr.8080 din 17.12.2018; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, 

învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, activităţi sportive şi agrement din cadrul 

Consiliului Local al Comunei Oțeleni înregistrat la nr.8081din 17.12.2018; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2) lit. b) și d), alin. (4) lit a) și alin. (6) lit a) 

pct. 4 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (2) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr 

de 12 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri” adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1 - Se aprobă alocarea unor fonduri bănești pentru organizarea  sărbătorilor de iarnă 

pentru copiii școlari și  preșcolari din comuna Oțeleni, în anul 2018, conform tabelului din anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



ART.2. Primarul comunei Oțeleni și Compartimentul financiar-contabil vor urmări 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Comunei Oțeleni; 

- Compartimentului financiar contabil, 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

URSACHE IONELA       Contrasemnează pentru legalitate, 

Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1), 

Secretarul comunei 

BENCHEA L. ROBERT 

Oțeleni, 17 decembrie 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA LA H.C.L. NR. 107 din 17.12.2018 

privind  alocarea unor fonduri bănești pentru organizarea  sărbătorilor de iarnă pentru 

copiii școlari și  preșcolari din comuna Oțeleni, în anul 2018 

 

Deviz estimativ privind cheltuielile necesare pentru organizarea manifestărilor  

culturale cu ocazia sărbătorilor de iarnă -2018 

Nr. 

crt. 

Denumire activitate Suma alocată 

1.  20 Decembrie – acordarea de cadouri tuturor elevilor și preșcolarilor 

incluși în învățământul de stat de pe raza comunei Oțeleni, primirea 

colindătorilor la sediul Primăriei Oțeleni, județul Iași; 

11.500 lei 

2. 31 Decembrie – organizarea manifestărilor culturale și a obiceiurilor 

legate de sărbătoarea Anului Nou în centrul comunei Oțeleni, județul Iași 

cu participarea formațiilor de artiști, a elevilor de la Școala Gimnazială 

Oțeleni și a unui solist vocal de muzică populară; 

5000 lei 

3. 2 Ianuarie - organizarea manifestărilor culturale și a obiceiurilor legate de 

sărbătoarea Anului nou în localitatea Hîndrești, județul Iași cu 

participarea formațiilor de artiști, a elevilor de la Școala Hândrești și a 

unui solist vocal de muzică populară; 

3500 lei 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

URSACHE IONELA       Contrasemnează pentru legalitate, 

Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1), 

Secretarul comunei 

BENCHEA L. ROBERT 

Oțeleni, 17 decembrie 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


