ROMANIA

JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI AVRIG
Avrig, str. Gheorghe Lazăr, nr. 10,
Tel: 0269523101, Fax: 0269524401, cod: 555200; office@primaria-avrig.ro

PROIECT DE HOTARARE

privind acordarea de cadouri pentru elevi cu ocazia
sărbătorilor de iarnă 2018
Primarul 0raşului Avrig.

Avand in vedere:
-raportul de specialitate nr.25.427/30.10.2018 intocmit de Directia
economică, prin care se propune acordarea de cadouri pentru elevii unitatilor
de invatamant din raza teritoriala a orasului Avrig;
-HCL nr.108/31.10.2018 privind rectificarea bugetului Orasului Avrig.
Tinand seama de prevederile;
-art.3 alin.(2), art.11, art.12, art.20 alin.(1), lit.i, din Legea nr.273/2006
privind finantele publice locale cu modificari si completari;
In temeiul art. 10, art.36 alin (4) lit.a), alin.(6) lit.a), pct.2 si 4 si ale art.45
alin (1) art.115 alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala, republicată, cu modificările si completările ulterioare
PROPUN:
Art.1(1): Se acorda cadouri pentru elevi din ciclurile prescolar, primar,
gimnazial, ale unitatilor de invatamant din raza administrative teritoriala a
Orasului Avrig, in suma de 47.000 lei.
(2): Suma prevazuta la aliniatul 1 se va suporta din prevederile
existente in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018, din capitolul 65.02 –
Invatamant.
Art.2: Valoarea unei pungi cadou este in suma de 30 lei/ elev si vor fi
acordate unui numar de 1.564 elevi, astfel:
-Scoala Gimnaziala Avrig – 562 elevi – 16.900 lei
-Liceul Gheorghe Lazar Avrig –715 elevi –21.450 lei
-Liceul Tehnologic Marsa – 287 elevi –8.650 lei
Art.3:Se constituie comisia de verificare a ofertelor depuse de agentii
economici, in urmatoarea componenta:
1._______________
-Consilier local
2._______________
-Consilier local
3._______________
-Consilier local
Art.4:Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcinează Direcția
economică din cadrul Primăriei orașului Avrig, directorii din unitatile de
invatamant si persoanele prevazute la art.3 din prezenta hotarare.
Art.5: Difuzarea prezentei hotărâri se realizează prin grija secretarului
orasului in conditiile legii.
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