lu-

ROMANIA
JUDETUL GALATI

COMUNA CUDALBT
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 30
Din 23.11.2016
privind acordarea de pachete cu dulciuri pentru copiii din sistemul
educa{ional timpuriu,pentru copiii din invi{imflntul primar gi gimnazial si
pentru colinditorii Primdriei Cudalbi. cu ocazia Sirbitorilor de Iarni 2016
Iniliator: Drugan Stefan, primarul comunei Cudalbi, judetul Galali,"
Nr. de inregistrare Si data depunerii proiectului:
Consiliul Local al comuneiC
intrunit in sedintd
ordinara la data de 23.11.2016:
AvAnd in vedere expunerea
initiator sub nr.
I I 808i t7 .t | .20t6;
AvAnd in vedere raoortul de
compartimentul
asistenta sociala sub nr. 1 I .809/ I 7 .1 | .2
Avand in vedere raportul Cornisie
itate agricultura,econorn i efinante,amenajarea teritoriului si urbanism,protectia rnediului,turism,munca si
protectie sociala,din cadrul Consiliului Local Cudalbi judetul Galati;
Avand in vedere referatul viceprimarului comunei Cudalbi, judetul Galati,
ittt'cgis^trol sub nr.

In temeiul prevederilor:
. Legii nr.27212014 privind proteclia qi promovarea drepturilor copilului, cu
modificd.rile gi cornpletdrile ulterioare;
. Legii nr.2921201 1 privind asisten{a sociald;
. Legii nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu rnodificdrile si
c ornpletdrile ulterioare ;
. I-lotd.rarii Con.siliului Local nr. l/09.02.2016 privind aprobarea bugetului
general a.l comu.nei Cudalbi pe anul 2016,'
. art. 10, aft. 36, alin. (1), alin. (6) lit. (a), pct. 2 , art.45 gi art. 115, alin. (1)
lit. b) dinl-egea nr.2l5 I 2001 a administraliei publice locale, republicatd, cu
modificdrile gi completarile ulterioare;
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HOTARA$TE:
1 Se aprobd acordarea unui numar de 900 de pachete cu dulciuri pentru
copiii din sistemul educaJional timpuriu, pentru copiii din invdJdmdntul primar si
gimnazial gi pentru colinddtorii Primdriei Cudalbr, elJ ocazia Sdrbdtorilor de larr:rd
2016, cu o valoare nominala de 20 lei lei/pachet inclusiv TVA.
Art.2 Cu ducerea la indeplinire aprezentei hotdrdri se incredinleazd
Primarul Comunei Cudalbi prin aparatul de specialitate.
Art. 3 Secretarul comunei Cudalbi, jude{ul Galali va asigura transmiterea qi
comunica r ea pr ezentei hotdrdri.
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