
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 
____________________________________________________________________________________________ 

                                                 
H O T Ă R Â R E 

privind   alocarea sumelor necesare pentru manifestările prilejuite de organizarea 
,,Bradului de Crăciun 2022”  în comuna Frumosu,județul Suceava  

și  a normativului de cheltuieli aferent  
 

 
             Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
             Având în vedere: 

Referatul de aprobare nr.11173 din 16.12.2021 prezentat de primarul comunei 
Frumosu,judeţul Suceava               

Raportul compartimentului de specialitate nr.11174 din 16.12.2021 din cadrul Primăriei 
comunei Frumosu, judeţul Suceava; 

Raportul comisiei de specialitate al Consiliului local Frumosu 
 - prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile art.5 alin.3 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
- prevederile art.4 alin.(5) din O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.2 lit.a),alin.4 lit.a),139, art.197, art.198, art. 200 din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
             Art.1.Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 26.000 lei pentru manifestările 
prilejuite de organizarea ,,Bradului de Crăciun 2021”, în comuna Frumosu, județul Suceava. 
 Art.2.Se aprobă ca din suma prevăzută la art.1 să se achiziționeze pachete-cadou cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă în vederea acordării preșcolarilor și elevilor de la Școala Gimnazială Ion Șuhane 
Frumosu, colindători.   

Art.3.Se aprobă normativul de cheltuieli pentru manifestările menționate la art.1 conform 
anexei la prezenta hotărâre.                      

Art.4.Primarul comunei Frumosu  si compartimentul financiar–contabil vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

         
             
                Președinte de ședință                                                              Contrasemnează 
                                         Consilier local                                                                 Secretar general U.A.T. 
                                    Vaman Grigore-Mihai                                                                          Rusu Aurel 
 
 
Frumosu la 22.12.2021 
Nr.109 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 
Total consilieri locali în funcţie: 12  Prezenți : 11 Voturi:-Pentru : 11 -Împotriva : 0   -Abțineri : 0 

 
 
 



 

Anexă la HCL nr.109  din 22.12.2020 

Privind normativul de cheltuieli prilejuite de organizarea ,,Bradului de Crăciun 2021”  în 

comuna Frumosu 

 

 

Cheltuieli și acţiuni de protocol  

cu ocazia sărbătorilor de crăciun 
Limita valorică maximă 

Achiziționarea de pachete-cadou pentru 
preșcolarii și elevii de la Școala 
Gimnazială Ion Șuhane Frumosu, 
respectiv colindători 

30 lei/ pachet 

Cafea, apă minerală, sucuri oferite cu 
ocazia sărbătorilor de crăciun 

5 lei/persoană 
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