ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Privind acordarea ticetelor cadou personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Scînteia, judeţul Iaşi, cu ocazia
sărbătorilor de Paşte.
Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinară din 22.04.2007, având în vedere:
¾ nota de fundamentare nr. 201/05.03.2008, prezentată de primarul comunei domnul Fănică Săcăleanu,
iniţiatorul proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 200/05.03.2008;
¾ referatul nr. 210/10.03.2008, întocmit de referentul contabil;
¾ Legea nr. 388/2007 a bugetului de stat pe anul 2008, cu modificările ulterioare;
¾ Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
¾ Art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
¾ avizul favorabil al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
¾ Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă;
¾ H.G. nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr.
193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă;
¾ Adresa nr. 1448/16.04.2008 emisă de Sindicatul Liber din Învăţământul Preuniversitar Scînteia,
formulată în numele unui număr de 67 de membri de sindicat, prin care se solicită acordarea tichetelor
cadou, la care a fost anexată adresa nr. 3095/30.03.2008 a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Iaşi;
¾ O.U.G. nr. 43/2008 pentru modificarea O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar;
¾ referatul Comisiei pentru Agricultură, Activităti Economico-Financiare, Amenajarea Teritoriului şi
Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism, înregistrat la nr. 216/20.03.2008;
¾ art. 36 alin. (4) lit a) din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/2001, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.-Se aprobă acordarea bonurilor valorice sub forma ticetelor cadou personalului didactic,
didactic auxiliar şi nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Scînteia, judeţul
Iaşi, cu ocazia sărbătorilor de Paşte în sumă de 200 lei pentru fiecare salariat, din venituri proprii încasate.
Art.2.-Contabilul este autorizat să ducă la îndeplinire prezenta Hotărâre.
Art.3.-Hotărârea se va comunica în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii;
-Primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi;
-compartimentului financiar-contabilitate al primarului comunei Scînteia,
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia judeţului Iaşi.
Preşedinte de şedinţă,
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