
  
 
  

HOTĂRÂREA nr.44 

Din 

25.11.2021 

 

privind acordarea de pachete cu dulciuri pentru copiii din sistemul 

educaţional timpuriu,pentru copiii din învăţământul primar şi gimnazial si 

pentru colindătorii Primăriei Cudalbi, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă 2021 

_______________________________________________________ 
Iniţiator: GHEONEA Grigore, primarul comunei Cudalbi, judetul Galaţi;                               

 Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului:330/s/18.11.2021 

___________________________________________________ 

 

Consiliul Local al comuneiCudalbi, judeţul Galati, întrunit în şedinţă 

ordinara  la data de 25.11.2021; 

Având în vedere referatul de aprobare prezentată de iniţiator sub nr. 

331/s/18.11.2021;    

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de compartimentul 

asistenta sociala sub nr. 332/s/18.11.2021; 

Avand in vedere raportul Comisiei de specialitate agricultura,economie-

finante,amenajarea teritoriului si urbanism,protectia mediului,turism,munca si 

protectie sociala,din cadrul Consiliului Local Cudalbi,judetul Galati sub nr. 

333/s/18.11.2021 

În temeiul prevederilor: 

• Legii nr. 272/2014 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• Legii nr. 292/2011 privind asistenţa socială; 

• Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 

Având în vedere: prevederile art. 129 alin.(1) si alin.(7), lit.b din O.U.G. nr 

57/2019 privind Codul  Administrativ ; 

In temeiul prevederilor art.139 alin. (1) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul 
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Administrativ, Consiliul Local al comuneiCudalbi, judeţul Galati 

                               

                                      HOTĂRĂŞTE: 

 

  

Art. 1 Se aprobă acordarea unui numar de 650 pachete cu dulciuri pentru 

copiii din sistemul educaţional timpuriu, pentru copiii din învăţământul primar si 

gimnazial, cluburilor care desfasoara activitati cu copii din comuna şi pentru 

colindătorii Primăriei Cudalbi, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă 2021, cu o valoare 

nominala de 70 lei lei/pachet.  

         

  Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 

Primarul Comunei Cudalbi prin aparatul de specialitate. 

 

Art. 3  Secretarul general al comunei Cudalbi, judeţul Galaţi va asigura 

transmiterea şi comunicarea prezentei hotărâri.      

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA     SECRETAR GENERAL 

          Tulearca Tudorel ALBU Constantin 

  


