
 
    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNA BAHNA 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea utilizarii sumei de 15.000 lei, pentru cadouri de crăciun școlari și preșcolari ai 

Școlii Gimnaziale comuna BAHNA 
 
    Consiliul Local al comunei BAHNA, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în data de 27.11.2019            
    Analizând referatul de aprobare înaintat de Emil PRISECARU, primar al comunei BAHNA, în calitate 
de inițiator, nr. 2610 din 25.11.2019.            
     Având în vedere 
 referatul de specialitate nr.2611 din 25.11.2019  întocmit de compartimentul achiziții din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei BAHNA. 
 prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;  
 art.240 alin.2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  
 HCL nr.30 /2019 rectificată, privind aprobarea bugetului local al comunei BAHNA pe anul 2019  

      În temeiul art. 129 alin. (7) lit. ”a”, art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 /2019 
privind Codul Administrativ emite prezenta :   
  

HOTĂRÂRE: 
 

      Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 15 000 lei, pentru achiziționarea cadourilor de Crăciun pentru 
elevii școlii BAHNA si pentru cetele de colindatori. 
     Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei BAHNA şi 
compartimentele contabilitate, achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei BAHNA.  
       Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor interesate şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei BAHNA.  
  
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

 

MAZĂRE  IOAN 

 

                                             L.S 

 

 CONTRASEMNEAZA 

        SECRETAR GENERAL AL  COMUNEI, 

      CAPRIOARA  SOFICA 

Nr.88  din  27.11.2019 

 

 

 
 
 



 
    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNA BAHNA 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
privind aprobarea utilizarii sumei de 15.000 lei, pentru cadouri de crăciun școlari și preșcolari ai 

Școlii Gimnaziale comuna BAHNA 
 
    Consiliul Local al comunei BAHNA, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în data de 27.11.2019            
    Analizând referatul de aprobare înaintat de Emil PRISECARU, primar al comunei BAHNA, în calitate 
de inițiator, nr. 2610 din 25.11.2019.            
     Având în vedere 
 referatul de specialitate nr.2611 din 25.11.2019  întocmit de compartimentul achiziții din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei BAHNA. 
 prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;  
 art.240 alin.2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  
 HCL nr.30 /2019 rectificată, privind aprobarea bugetului local al comunei BAHNA pe anul 2019  

      În temeiul art. 129 alin. (7) lit. ”a”, art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 /2019 
privind Codul Administrativ emite prezenta :   
  

HOTĂRÂRE: 
 

      Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 15 000 lei, pentru achiziționarea cadourilor de Crăciun pentru 
elevii școlii BAHNA si pentru cetele de colindatori 
     Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei BAHNA şi 
compartimentele contabilitate, achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei BAHNA.  
       Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor interesate şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei BAHNA.  
  
  
         Inițiator,                                                                                  Avizează  pentru legalitate,                              
Primar,                                                                                       Secretar general al comunei Dochia  

Emil PRISECARU                                                                          Sofica 
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