
                                                   R O M Â N I A 

JUDEȚUL NEAMȚ 

COMUNA SĂBĂOANI 

CONSILIUL LOCAL 

 
   H O T Ă R Â R E 

Nr.122 din 29.11.2022 

Privind  alocarea unor sume de bani din bugetul local 

 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂBĂOANI ; 

 Examinînd referatul de aprobare al primarului comunei Săbăoani în calitatea sa de 

inițiator; 

 Raportul de specialitate întocmit de Biroul financiar contabil; 

 Tinînd cont de prevederile; 

- art. art.19 alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art.110* alin.(1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-legii 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.D și alin.7 lit.a,b,d (cultura) și alin. 8 lit.a, 

art.139 alin.3, precum și  art.196,197, 198 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

     H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E : 

 

 Art.1. Alocarea sumei de 45.000 lei din bugetul local, pentru acordarea unui cadou 

elevilor cuprinşi în reţeaua şcolară  a comunei Săbăoani, cadrelor didactice, personalului 

didactic auxiliar și nedidactic. 

 Art.2.  Aprobă alocarea sumei de 800 lei (din care 600 lei suma netă și 200 lei însemne 

religioase, flori, diplome) pentru fiecare familie sărbătorită, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de 

căsătorie neîntreruptă. 

 Art.5. Sumele necesare acordării premiilor prevăzute la art.1, 2  vor fi cuprinse în 

bugetul comunei şi se vor acorda în baza documentelor doveditoare (certificate de căsătorie, 

acte de identitate,ş.a). 

 Art.6. Secretarul general al comunei Săbăoani comunică prezenta hotărâre instituţiilor 

şi persoanelor interesate.    

Președinte de ședință, 

      Contrasemnează, Consilier 

 Secretarul General al Comunei ,    ANTOCI IOSIF 

                 Maricica ROBU 

                                                    

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” 0 ,,împotivă” 1 ,,abțineri” fiind 

prezenți 16 consilieri locali din totalul de 17 consilieri. 
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