U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL,

HOTĂRÂREA Nr. 61
(privind ”alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul comunei Tomești, necesară pentru acordarea de ajutoare
sociale copiilor de la Centrul de Zi ”Sf. Maria” Tomești”)

Consiliul local al Comunei Tomeşti, Județul Iaşi,
Având în vedere:
-proiectul de hotărâre cu nr. 5312 din 13.04.2021, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti,
domnul Timofte Ştefan, pentru aprobarea ”alocării sumei de 10.000 lei din bugetul comunei Tomești,
necesară pentru acordarea de ajutoare sociale copiilor de la Centrul de Zi ”Sf. Maria” Tomești”;
-referatul compartimentului de specialitate cu nr. 5520 din 16.04.2021 al domnului Ciotină
Ioan-Marius, șef birou financiar-contabilitate din cadrul Primăriei Tomești, pentru proiectul de
hotărâre menționat mai sus;
-H.C.L.Tomești nr. 49 din 22.04.2021 privind aprobarea bugetului Comunei Tomești, Județul
Iași, pe 2021;
-avizele favorabile cu nr. 5874 din 22.04.2021, ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre de mai sus;
Examinând prevederile legale în materie, respectiv: Legea nr. 15 din 08 martie 2021, bugetului
de stat pe anul 2021; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare; Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 82/1991, a contabilităţii, republicată; Ordinul nr. 1792/2002 publicat M. of. nr.
37/23.01.2003 al Ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea,
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
Ca urmare a competenţelor stabilite prin: art. 129 alin. (2) lit. (b) și alin. (4) lit. (a) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. (a) și ale art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ şi din considerentele prezentate adoptă următoarea

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul comunei Tomești, necesară pentru
acordarea de ajutoare sociale copiilor de la Centrul de Zi ”Sf. Maria” Tomești.
Art.2. Fondurile se vor aloca din bugetul Comunei Tomești, pe anul 2021, în conformitate cu
referatul de specialitate înregistrat sub nr. 5520 din 16.04.2021 al domnului Ciotină Ioan-Marius, șef
birou financiar-contabilitate din cadrul Primăriei Tomești.
Art.3. Primarul Comunei Tomeşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4 Copii de pe prezenta se vor comunica: Primarului comunei Tomeşti, Instituției
Prefectului Județului Iaşi, pentru control și legalitate, domnului Ciotină Ioan-Marius, șef birou
financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru ducere la îndeplinire.
Adoptată azi 22 aprilie 2021
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Vasile Silvaș

Secretar general comună,
Gabriel Mancaș

