
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA HÂRTOP 

 

         CONSILIUL LOCAL 

 

 
HOTĂRÂRE 

privind alocarea din bugetul local pe anul 2021  a unor fonduri,  în vederea sărbătorii cuplurilor 

din comuna Hârtop care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă 

 

Consiliul local al comunei Hârtop, județul Suceava luând act de : 

- Referatul de aprobare  prezentat de primarul comunei Hârtop, înregistrat cu nr.3909 din 18.11.2021 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Hârtop, înregistrat cu nr. 3910 din 18.11.2021. 

- Raportul de avizare  întocmit de comisia de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Hârtop 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

- art.258 din noul Cod Civil (Legea 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), 

- art.14, alin.4, art.20, alin. 1, lit. i, si anexa nr.2 cap.II din  Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice 

Locale cu modificările si completările ulterioare; 

- art.7 alin. 5  din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și prevederile art. 1 alin.4 și art.43 din HG 

395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016  privind achizițiile publice  

În temeiul  dispozițiilor art. 129, alin.(2), litera “d”, alin.(7), litera, “b”  art.139, alin.(1) din Codul administrativ, 

aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Local Hârtop, adoptă prezenta 

 
HOTĂRĂRE:  

Art.1.-  Se aprobă alocarea din bugetul local pe anul 2021 a sumei de 3.000   lei  in vederea sărbătorii 

cuplurilor din comuna Hârtop care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.  

Art.2. - Se aprobă acordarea unei diplome de onoare, flori și suma de 300 lei pentru fiecare cuplu, cu   

domiciliul în comuna Hârtop, județul Suceava care  în anul 2020 și în anul 2021 până la data de 31 decembrie 

inclusiv, au realizat 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, în baza documentelor doveditoare (act de identitate, 

certificat de căsătorie). 

Art.3. - Suma prevăzuta la art.1 va fi utilizata de la capitolul 67.02 Subcapitolul: „Alte servicii în 

domeniul culturii religiei și recreerii” iar achizițiile publice se vor face  în conformitate cu legislația în vigoare. 

Art.4. - Primarul comunei in calitate de ordonator principal de credite, prin compartimentul financiar 

contabil – achiziții publice, va a aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.5. - Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Hârtop,  

Instituției prefectului - județul Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare pe site-ul comunei www.comunahirtop.ro. 

Președinte de ședință,                                                                         Contrasemnează:                                                                                                                                         
Anișoara LEONTE                                                      Secretar general al comunei, 

                                                                                                         Elena  COSTAN  
 
Hârtop,   25 .11. 2021 
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