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Nr.5951/15.10.2018

ANUNT

in

conformitate

cu

prevederile Legii nr.52l2003

la

privind

transparenta

cunos.tinta publica, initierea -

decizionale

ln

"Proiectului

de hotdrare privind aprobarea acorddrii de cadouri copiilor

administratia publica, aducem

$colii

Gimnaziale Emil Dregan din Oragul Ungheni, Judetul Murel cu ocazia sarbetodlor

de iarne" urmand ca Proiectul de hoterare se fie supus dezbateril in $edinta
consiliului Local al oras-ului Ungheni.
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ROMANIA
JUDETUL MUREg
ORA$UL UNGHEN
547605. Ungheni, nr. 3S7 tet/fax:0265 _ 32e1,t2;
3282j2,
e-mail: unqheni@cimures.ro

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea acorddrii de cedouri copiilor
Scolii Gimnaziale Emil Drigan
din Oragul Ungheni, judelul Mureg cu ocazia s6rbitorilor
de iarnd
Primarul oragului Ungheni,
Avind in vedere referatul de aprobare nr 5949/16.1,O.2O78
ti raportul de
specialitate nr. 5950 /16.10.2018,
In temeiul art.36 alin. (2) Iitera d.), alin. (6) lit.
a.), pct. 4, art.45 Si art. 115
alin. (1) lit. b.) din Legea 2rS/2OOr a administraliei publice
locale, republicat;, cu
modificArile gi complet;rile ulterioare.
PROPUNE:

Art.1 Aprobarea acord;rii de cadouri cu ocazia s;rbdtorilor
de iarnd din anul
2018, copiilor inscri5i in anul scolar 2018_2019 la
Scoala Gimnaziald Emil Dr6gan din
Oragul Ungheni, judetul Mures asfer :
1.1 Pentru cadouri cu ocazia deschiderii sdrbdtorilor de
iarn; ,r a jnaugurarii
iluminatului festiv, suma de 15 lei/ cadou, pentru 82g
de copii.
1.2 Pentru cadouri cu ocazia sdrbdtorilor de Crdciun suma
de 65 lei/cadou,
pentru 828 de copii.

Art. 2 Se propune alocarea sumei de 66.240 lei, pentru

cadourilor

Si cuprinderea in bugetul local pe anul 201g.

Primar

achizilionarea

I
ROMANIA
JUDETUL MUREg
ORA9UL UNGHENI
547605. Ungheni, nr. 3SZ tetffax:0265 _ 32g112i
3282,t2.
e-mail: unqheni@cimures.ro

Nr. 5949/10.10.2018

Referat de aprobare

privind aprobarea acorddrii de cadouri copiilor gcolii
Gimnaziale Emil Drigan
din Oragul Ungheni, judetul Mureg cu ocazia s6rbetorilor
de iarna

sirbitorilor de iarnd din anul 20j.g, propunem aprobarea acorddrii
unor cadouri cu ocazia s;rbdtorilor de iarnd din anul
201g, copiilor inscrigi in anul
scolar 2018-201.9 la Scoala Gimnaziald Emil Drdgan
din Oragul Ungheni, juderul
Mure5, in cadrul un festivitdti culturale.
Cadourile vor conline fructe gi dulciuri vor fi impdrlite
9i
cu ocazia iestivit;tii
culturale organizate.
Av6nd in vedere cele de mai sus, propunem aprobarea
acorddrii cadourilor
cu ocazia sdrbdtorilor de iarnd 5i alocarea sumei de
66.240lei in bugetul local pe
anul 2018, dupd cum urmeazd, :
Pentru cadouri cu ocazia deschiderii sjrb6torilor de iarn;
9i a inaugurdrii
iluminatului festiv, suma de 15 lei/ cadou, pentru g2g
de copii.
Pentru cadouri cu ocazia sdrbdtorilor de Crdciun, suma
de 65 lei/cadou,
pentru 828 de cooii.
Cu ocazia

-

-

Primar,

ROMANIA
JUDETUL MUREg
ORAqUL UNGHENI
547605. Ungheni, nr. 352 te t/fax:0265 _ 328112; 32g2,12,
e-mail: unqheni@cimures.ro

Nr. 5950/16.10.2018

Raport de specialitate

privind aprobarea acorddrii de cadouri copiilor gcolii
Gimnaziale Emil Drdgan
din Oragul Ungheni, judelul Mureg cu ocazia sdrbdtorilor
de iarnd
in temeiul art. 36 alin. (2) litera d.), alin. (6) lit. a.), pct. 4
din Legea 2L5/2OOL
a administratiei publice locale, republicatd, cu modificbrile
gi completdrile
ulterioare, consiliul local asigurd, potrivit competenlelor
sale ,i in condiliile legii,
caorur necesar pentru furnizarea serviciilor publice de
interes local.
Av6nd in vedere referatul de aprobare al primarului Oragului
Ungheni
propunem aprobarea proiectului de hotdrere privind
acordarea de cadouri copiilor
lcolii Gimnaziale Emil Dr;gan din Oragul Ungheni, judetul Mureg cu ocazia
sirbdtorilor de iarn5.
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Pdcurar Mihaela

