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OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6790 din 06.12.2017 

privind privind  alocarea unor fonduri bănești pentru organizarea  Sărbătorilor de iarnă și  

Pomul de Crăciun , copiilor școlari și  preșcolari din comuna Oțeleni, județul Iași în anul 

2017 

 

Consiliul local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 15 decembrie 

2017 la care participă un număr de.......consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul Cezar Iosif este președinte de ședință, 

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

consilier local Iftime Alida Elena, 

Având în vedere raportul Compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Oțeleni, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Oțeleni prin care se propune admiterea 

proiectului de hotărâre în forma și cu conținutul inițiat de către primar,  

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

modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanței de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea  unor 

normative de cheltuieli pentru autoritățile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Văzând raportul de avizare a legalității proiectului de hotărâre întocmit de secretarul 

comunei, 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2) lit d) 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. (1) 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 ..........voturi ”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și ..........”abțineri”, adoptă următoarea, 

 



HOTĂRÂRE: 

ART.1 - Se aprobă organizarea manifestărilor culturale cu ocazia sărbătorilor de iarnă – 

2017 pe raza   comunei Oțeleni, județul Iași; 

ART.2 – Se aprobă alocarea  sumei  de 26800 lei pentru organizarea  Sărbătorilor de 

iarnă și  Pomul de Crăciun, copiilor școlari și  preșcolari din comuna Oțeleni, județul Iași , 

conform tabelului din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.3. Se aprobă finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 2 de la bugetul local - din 

sume provenite din venituri proprii. 

ART.4. Primarul comunei Oțeleni și Compartimentul financiar-contabil din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Oțeleni vor urmări ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.5 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Comunei Oțeleni; 

- Compartimentului financiar contabil, 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

INITIATOR, 

Consilier local, 

Iftime Alida-Elena 

 

 

Avizează pentru legalitate, 

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

p. secretarul comunei 

BENCHEA ROBERT 

 

Oțeleni,_____octombrie, 2017 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

COMUNA OȚELENI 

PROIECT 

 

ANEXA LA H.C.L. NR............./........decembrie 2017 

Privind  alocarea unor fonduri bănești pentru organizarea  Sărbătorilor de iarnă și  Pomul 

de Crăciun , copiilor școlari și  preșcolari din comuna Oțeleni, județul Iași în anul 2017 

 

Deviz estimativ privind cheltuielile necesare pentru organizarea manifestărilor  

culturale cu ocazia sărbătorilor de iarnă -2017 

Denumire activitate Suma alocată 

 21 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; 

11175 lei 

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; 

8225 lei 

2 Ianuarie - organizarea manifestărilor culturale și a obiceiurilor 

legate de sărbătoarea Anului nou în localitatea Hândrești, județul 

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

Hândrești și a unui solist vocal de muzică populară; 

7400 lei 

 

INITIATOR, 

Consilier local, 

Iftime Alida-Elena 

 

Avizează pentru legalitate, 

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

p. secretarul comunei 

BENCHEA ROBERT 

 

 

Oțeleni,_____octombrie, 2017 

 

 

 

 

 



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolilor, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaotelenioteleni@yahoo.ro 

Nr. 6789 din 06.12.2017 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul privind alocarea unor fonduri bănești pentru organizarea  Sărbătorilor de 

iarnă și  Pomul de Crăciun , copiilor școlari și  preșcolari din comuna Oțeleni, județul Iași 

în anul 2017 

 

Având în vedere faptul că: 

 În preajma sărbătorilor de iarnă există numeroase obiceiuri și tradiții locale iar 

Administrația Publică Locală are datoria morală de a  promova și încuraja  conservarea 

patrimoniului cultural al zonei din care facem parte; 

Împărțirea darurilor cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, elevilor și preșcolarilor cuprinși în 

învățământul de stat de pe raza comunei noastre, a devenit o obișnuință care stârnește emoție și 

pregătire a unor activități extrașcolare în așteptarea lui Moș Crăciun de către cei mici; 

Necesitatea alocării unor fonduri financiare în vederea bunei desfășurări a activităților 

propuse în Anexa proiectului de hotărâre. 

  În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre analiză, 

dezbatere și aprobare în ședința Consiliului Local Oțeleni a Proiectului de hotărâre privind  

alocarea unor fonduri bănești pentru organizarea  Sărbătorilor de iarnă și  Pomul de Crăciun , 

copiilor școlari și  preșcolari din comuna Oțeleni, județul Iași în anul 2017 

 

INITIATOR, 

Consilier local, 

Iftime Alida-Elena 
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