
ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ

Calea  Timişoarei nr. 86
Tel: 0040-356-177.278

Fax: 0040-356-177.279
E-mail: public@primariarecas.ro

 Web: www.primariarecas.ro

HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 25.000 lei în vederea achiziţionării de cadouri pentru 

copiii care frecventează grădiniţele și clasele I – IV de pe raza oraşului Recaş
şi localităţile aparţinătoare cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2016

 
                         Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Recaș cu privire la necesitatea alocării

sumei de 25.000 lei în vederea achiziţionării de cadouri pentru copiii care frecventează
grădiniţele și clasele I – IV de pe raza oraşului Recaş şi localităţile aparţinătoare cu
ocazia Sărbătorilor de iarnă 2016;

 referatul  nr.  17.454 /  28.11.2016 întocmit  de viceprimarul  orașului  Recaș și  vizat  de
Serviciul Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș; 

 prevederile Legii nr. 339/2015, privind bugetul de stat pe anul 2016;
 prevederile  Legii  nr.  273/2006,  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  și

completărle ulterioare;
 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (4 lit. (a) şi alin (6) lit. a) pct. 1, 4 şi 5, precum şi în

temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,
cu completările şi modificările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă alocarea sumei de 25.000 lei din bugetul local al Oraşului Recaş, în
vederea achiziţionării de cadouri pentru copiii care frecvectează grădiniţele și clasele I – IV de
pe raza oraşului Recaş şi localităţile aparţinătoare cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2016.

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri de încredinţează Serviciului Economic din
cadrul Primăriei oraşului Recaş.

Art. 3.  – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Trezoreriei Timişoara;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului orașului Recaș;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media locală.

                                              Preşedinte de şedinţă                             Contrasemnează
                                                      Consilier                                                Secretar oraș
                                               Ștefan AȘCHIOPOAE                          Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 29.11.2016
Nr. 222
Adoptată cu 14 voturi “pentru”
Nr. de consilieri prezenți: 14
Nr. de mandate: 15
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INIŢIATOR: PRIMAR - Ing. Teodor PAVEL 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 25.000 lei în vederea achiziţionării de cadouri pentru 

copiii care frecventează grădiniţele și clasele I – IV de pe raza oraşului Recaş
şi localităţile aparţinătoare cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2016

 
                         Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 referatul  nr.  17.454 /  28.11.2016 întocmit  de viceprimarul  orașului  Recaș și  vizat  de

Serviciul Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș cu privire la posiblitatea alocării
unei  sume  în  vederea  achiziţionării  de  cadouri  pentru  copiii  care  frecventează
grădiniţele și clasele I – IV de pe raza oraşului Recaş şi localităţile aparţinătoare cu
ocazia Sărbătorilor de iarnă 2016;

 prevederile Legii nr. 339/2015, privind bugetul de stat pe anul 2016;
 prevederile  Legii  nr.  273/2006,  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  și

completărle ulterioare;
 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (4 lit. (a) şi alin (6) lit. a) pct. 1, 4 şi 5, precum şi în

temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,
cu completările şi modificările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă alocarea sumei de 25.000 lei din bugetul local al Oraşului Recaş, în
vederea achiziţionării de cadouri pentru copiii care frecvectează grădiniţele și clasele I – IV de
pe raza oraşului Recaş şi localităţile aparţinătoare cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2016.

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri de încredinţează Serviciului Economic din
cadrul Primăriei oraşului Recaş.

Art. 3.  – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Trezoreriei Timişoara;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului orașului Recaș;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media locală.

Președinte de ședință                                      Contrasemnează
                                                     Secretar Oraş

                                                                                                Jr. Cătălina MOLDOVAN
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Nr. 17.454 / 28.11.2016                                                                               Aprobat Primar

       Ing. PAVEL TEODOR

Serviciul Economic
Ec. PETRARIU NARCISA CONSTANȚA      
         

                             Către,

Dl. Primar si Consiliul Local Oraş Recaş

REFERAT
privind alocarea unei sume în vederea achiziţionării de cadouri pentru copiii care

frecventează grădiniţele și clasele I – IV de pe raza oraşului Recaşşi localităţile
aparţinătoare cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2016

             Având în vedere prevederile 36 alin. (1), alin. (4 lit. (a) şi alin (6) lit. a) pct. 1, 4 şi 5,
precum şi  în  temeiul  art.  45 din  Legea nr.  215/2001,  privind administraţia  publică locală,
republicată, cu completările şi modificările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 339/2015, privind bugetul de stat pe anul
2016;

În conformitate cu prevederile prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările și completărle ulterioare;

Propun analizarea în şedinţa de consiliu local a posibilităţii adoptării unei hotărâri a
Consiliului Local Recaş privind alocarea unei sume în vederea achiziţionării de cadouri pentru
copiii care frecventează grădiniţele și clasele I – IV de pe raza oraşului Recaşşi localităţile
aparţinătoare cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2016.

Viceprimar oraș,       
        BĂCESCU GABRIEL
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