
 
R O M A N I A 

JUDETUL HUNEDOARA 
COMUNA BATRÎNA 
CONSILIUL LOCAL  

H O T A R A R E A   Nr.   36 /   2019 
privind  alocarea sumei de 1500 lei  pentru Sărbătorile de iarnă şi pentru „Pomul de Crăciun”  

 
Consiliul local al comunei BATRÂNA  

Judeţul Hunedoara 
 
 Având în vedere referatul de aprobare cu nr.104/25.11.2019 a primarului comunei 
Bătrâna ,dl Herciu Radu ,referitor  la proiectul de hotărâre privind  alocarea sumei de 1500 lei 
pentru Sărbătorile de iarnă şi pentru „Pomul de Crăciun”. 
 Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.36/25.11.2019 privind  alocarea sumei de 1500 
lei pentru Sărbătorile de iarnă şi pentru „Pomul de Crăciun”,initiat de primarul comunei 
Batrana,dl Herciu Radu. 
           Avand in vedere referatul de specialitate cu nr.106/06.12.2019 intocmit de catre 
compartimentul financiar contabil-juridic precum si avizul favorabil cu nr.1137/16.12.2019 al 
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local. 
 In conformitate cu dispoziţiile  art.3 alin.2,art.5 alin.3 şi art.16  din Legea 
nr.273/2006,privind finanţele publice locale,republicată,cu modificările şi completările ulterioare  
 In temeiul prevederilor  art.129 alin.1 şi alin.2.lit.”d”,alin.7.  lit.”s ”,  art.139 alin 1 
,precum şi ale art. 196 alin 1 lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
 

H O T A R A S T E : 
 
 Art.1.-Aprobă alocarea sumei de 1500 lei din Cap 51.02  „Autorităţi publice şi acţiuni 
externe ,”subcapitolul 20.30.30.”alte cheltuieli cu bunuri şi servicii” pentru achiziţionarea de 
pachete pentru copii , bătrâni şi colindători, cu ocazia  Sărbătorilor de iarnă şi a„Pomului de 
Crăciun ”. 
 
          Art.2. Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in conditiile Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ. 
 
 Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Bătrâna ,compartimentului 
financiar contabil-juridic ,Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara şi se aduce la cunoştinţa 
publică prin afişare. 
 

Bătrâna la 16 decembrie  2019 
               PRESEDINTE DE SEDINTA,       
                     Ruginescu Costica  
                  
                                                                                                    CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                           Secretar general, 
 
 Nr.consilieri locali in functie:9 din care nr.consilieri locali prezenti:8 
            Hotarare adoptata in data de 16 decembrie 2019 prin sistemul de vot deschis cu 8 voturi 
pentru,niciunul impotriva. 


