
CONSILIUL LOCAL MOVILENI           

JUDETUL IASI 

H O T A R A R EA NR. 122 
DIN 20.12.2018 

 
  
Privind	 	aprobarea alocarii din bugetul local a sumei de 5000 lei  pentru 
organizarea evenimentului Datini si obiceiuri de Anul Nou  

 
 

Consiliul Local Movileni, judetul Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data 
de 20 .12.2018. 
 
Avand in vedere Referatul  nr.8621/14.12.2018 inaintat de catre d-na Rusu 
Cristina Andreea ,consilier superior cu atributii de contabil prin care propune 
achizitia de dulciuri si alte obiceiuri de iarna pentru organizarea evenimentului 
Datini si obiceiuri de Anul Nou. 
Avand in vedere Nota de fundamentare nr.8642/17.12.2018 a primarului 
comunei Movileni prin care solicita   aprobarea alocarii din bugetul local a sumei 
de 5000 lei  pentru organizarea evenimentului Datini si obiceiuri de Anul Nou ; 

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 -Legea finantelor publice locale 
,cu modificarile si completarile ulterioare prin O.U.G.nr.63/2010; 
Având în vedere prevederile Legii nr.500/2002 -privind finantele publice; 
Având în vedere prevederile Legii nr.2/2018-Legea bugetului de stat pentru 
anul2018; 
Avand in vedere prevederile Legii nr.52 /2003 privind transparenta 
decizionala in administratia bpublica ,republicata; 

 Avand in vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 
8681,8682 si 8683 din 18.12.2018. 
In temeiul art.36 si art.45 din Legea nr.215 /2001 privind administratia 
publica locala ,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare. 
  

 

H O T Ă R Ă Ș T E:  

 

Art.1 Se aproba alocarea sumei de 5.000 lei  pentru organizarea 
evenimentului Datini si obiceiuri de Anul Nou ; 

Art.2 Suma de 5.000 lei va fi alocata de la Cap.87.50.00 art.20.30.30 -Alte 
cheltuieli cu bunurile si serviciile.	



Art.3 Prezenta hotarare va fi inaintata in copie primarului comunei comuna 
Movileni in vederea ducerii la indeplinire,compartimentului contabilitate, altor 
persoane si institutii interesate, Institutiei Prefectului Judetului Iasi pentru 
controlul legalitatii, si va fi facuta publica prin afisare prin grija secretarului 
comunei. 

 
                                          Presedinte de sedinta 

Bura Constantin 
 
 
 
 
 
 
 Contrasemneaza pentru legalitate, 
Consilier juridic –Secretar 
           Ancuta Carmen 
 

 

 

 

 
	


