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HOTĂRÂRE 

privind alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local al comunei Parva pentru 
acordarea de cadouri pentru elevi cu ocazia sarbatorilor de iarna 2018  

 
 

Consiliul Local al comunei Parva, întrunit în şedinţa ordinară în data de 11.12.2018, în prezenţa unui 
numar de 10 consilieri din totalul de 10 consilieri în funcţie. 

 Având în vedere : 

      -  raportul nr. 3330 din 06.12.2018 întocmit de Referent superior III Sîngiorzan Cătălina. 
      -  expunerea de motive nr. 3331 din 06.12.2018 iniţiator primarul comunei Parva Strugari Ioan  
      - raportul/avizul favorabil/nefavorabil nr.3375 din 10.12.2018 al Comisiei pentru învăţământ, 
sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protectie socială, protecţia copilului, 
activităţi sportive şi agrement, protecţia mediului şi turism, servicii publice şi comerţ. 

- adresa nr. 1974 din 06.12.2018  inaintata de unitatea de invatamant Scoala Gimnaziala „ Vasile 
Scurtu” Parva aflata pe raza comunei Parva din care rezulta numarul de elevi la fiecare scoala ; 

- prevederile Statutului comunei Parva, aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Parva nr.27/30.09.2008; 

- prevederile art.3 alin.(2), art.11, art.12, art. 20 alin.(1), lit.i, si altele  din Legea nr.273/2006 privind 
finantele publice locale cu modificari si completari.  

   În temeiul art.10, art.36 alin (4) lit. a), alin.(6) lit. a),pct.2 si 4 si ale are.45 alin(1) art.115 alin (1) 
lit. b) din  Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare , 

  
                                                      HOTĂRĂŞTE : 

  
        ART.1.- Se aloca suma  de 20.000 lei din bugetul local al comunei Parva pentru achizitionarea 
cadourilor acordate cu ocazia sarbatorilor de iarna  pentru elevii din unitatile de invatamant de pe raza 
comunei Parva.   

  ART.2.- Valoarea unei pungi  cadou este in suma de 50 lei /elev si vor fi acordate unui numar de 
340 elevi, astfel:  

1 Scoala Gimnaziala „ Vasile Scurtu” Parva : 
- 3 grupe de gradinita  a 53 de copii 
- clasele 0 – IV a 111 elevi 
- clasele V – VIII A 128 elevi 

2 Scoala Primara Case 
- clasele I –IV a 10 elevi 

3 Scoala Primara Izvor II 
- clasele 0 – IV a 14 elevi 

4 Gradinita Izvor II a 11 copii 
5 Gradinita Lunci II a 13 copii 

  ART.3.- Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr de 10 voturi „pentru”, din totalul de 10 
consilieri in functie. 
          
 
 



            Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud 
- Primarului comunei Parva 
- Scoala Gimnazială “VasileScurtu” Parva 
- Consilieri locali 

 
 
 
 

PRESEDINTELE DE SEDINTA                                                AVIZAT DE LEGALITATE 
                                                                                                                        SECRETAR 
   CALUS TOADER VASILE                                                                  CALUS  IOAN 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nr.56  din 11.12.2018 

 

	


