
 
R  O  M  Â  N  I  A 

J U D E Ţ U L   I L F O V 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERCENI 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea alocării sumelor de bani necesare procurării cadourilor 

 acordate cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă copiilor preșcolari și elevilor  
din grădinițele și școlile din comuna Berceni, Județul Ilfov 

 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERCENI, JUDEȚUL ILFOV, întrunit în ședință 
extraordinară de îndată la data de 16.12.2021; 

 

Având în vedere : 
      -     Referatul de aprobare al Primarului comunei Berceni, Județul Ilfov nr. 31611/15.12.2021; 

- Raportul întocmit de Compartimentul Financiar-Contabil, Taxe, Impozite și Executări Silite, 
înregistrat sub nr.31612/15.12.2021; 

- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Berceni pentru pentru  
programe de dezvoltare economico-finaciare, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat 
al comunei, agricultură, gospodărie comunală,  servicii şi comerţ; 
 Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 
Berceni, Județul Ilfov - Comisia pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, buget, finanțe, 
agricultură, administrarea domeniului public și privat al comunei; 

Ținând cont de prevederile: 
- Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.129 alin. (1), alin.(2) lit.d), alin.(7) lit. b) şi c), art. 139 alin.(1) și           
art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
            Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 76.000 lei, din bugetul local al comunei Berceni, în vederea 
procurării cadourilor acordate cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă copiilor preșcolari și elevilor din grădinițele 
și școlile din comuna Berceni, Județul Ilfov. 

Art. 2. Suma prevăzută la art. 1 va fi suportată din prevederile existente în bugetul local al comunei 
Berceni pe anul 2021, la Cap. 65.02. – Învățământ – alte cheltuieli, subcap. 20.30.30. – alte cheltuieli cu 
bunuri și servicii – 74.471,59 lei și Cap. 68.02. – Asistență socială, alte cheltuieli cu bunuri și servicii – 
1.528,41 lei. 



Art. 3. Primarul comunei Berceni, Județul Ilfov, cu sprijinul Compartimentului Financiar – 
Contabil, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri. 

Art. 3 - Comunicarea și aducerea la cunoștință publică, se vor face conform competențelor, prin 
grija Secretarului General al comunei Berceni. 

 
 

 
 

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ              Contrasemnează, 
     Cons. George ENE        Secretarul general al comunei Berceni 
               Gheorghe HAIDUCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comuna Berceni, 

Nr. 132 / 16.12.2021 
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