
  
                                     

 HOTĂRÂRE 
  privind  alocarea din bugetul local al comunei Horodniceni pe anul 2022 a unor fonduri 

pentru organizarea și desfășurarea serbărilor prilejuite de sărbătorile de iarnă în comuna 
Horodniceni, județul Suceava  

    Având în vedere prevederile :  
 

a) art. 129 alin. (2) lit. b), lit.d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. a), b), d), e) și art. 139 alin. (1) din 
Ordonanața de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Afministrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;  

b) art. 14 alin. (4), art. 20 alin. (1) lit. i) și anexa nr. 2 cap. II din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale cu modificările și completările ulterioare;  

c) art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 1 alin. (4) și art. 43 din 
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice;  

luând act de proiectul de hotărâre nr. 89 din 06.12.2022 inițiat de primarul comunei Horodniceni, însoțit 
de:  
   a)  referatul de aprobare al primarului comunei Horodniceni nr. 4403/06.12.2022; 
   b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Horodniceni nr. 4404/06.12.2022 ;  
   c) avizul consultativ al comisiei locale de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local Horodniceni . 
 
    în temeiul art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 
 
 Art. 1. – (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei 30.844 lei pentru organizarea și 
desfășurarea serbărilor prilejuite de sărbătorile de iarnă în comuna Horodniceni, județul Suceava, din care :  

- suma de  9.520 lei pentru organizarea focului de artificii în noaptea de Revelion;  
- suma de 21.324 lei, pentru achiziționarea de pachete- cadou pentru preșcolarii și elevii înscriși în 

unitățile de învățământ din comuna Hoordniceni și pentru copiii necuprinși în rețeaua școlară care participă 
la obiceiurile specifice sărbătorilor de iarnă organizate la nivelul comunei Horodniceni.  
           Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Horodniceni, prefectului judeţului Suceava, 
persoanelor prevăzute la art.1 și se publică în Monitorul Oficial Local .  
 
 

            Președinte de ședință,  
….………………………............... 
               
 
 
 
 
Horodniceni, 23 decembrie 2022.  
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Contrasemnează pentru legalitate,  
 

Secretar general, 
….………………………… 

Luiza-Maria MITROFAN   


