ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA SEIMENI
CONSILIUL LOCAL
Str. Principalǎ, nr. 95, Seimeni, jud. Constanta, tel/fax: 0241/239174, e-mail: primariaseimeni@yahoo.co.uk

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 83
privind aprobarea oferirii de pachete pentru preșcolarii, școlarii și colindători
(ansambluri școlare și de tineret) din comuna Seimeni, judeţul Constanţa, cu ocazia
sărbătorilor de Iarnă
Consiliul Local al comunei Seimeni, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţă
ordinară din data de 26.11.2021:
Luând act de:
Referatul de aprobare nr. 6478/15.11.2021 a primarului comunei Seimeni, în calitatea
sa de iniţiator;
raportul întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul primăriei comunei
Seimeni, înregistrat sub nr. 6547/18.11.2021;
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Seimeni;
Şi având în vedere:

Hotărârea nr. 30/22.04.2021 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al
comunei Seimeni, judeţul Constanţa, pe anul 2021, cu rectificările ulterioare;

Prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011;

Prevederile art. 5, alin. (3) și (4) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile art.5 alin. (3), art. 20 alin. (1) şi anexa nr. 2 -pct. 9, lit. d) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile art. 129, alin (2), lit. d) coroborat cu alin. (7), lit. a) şi p) din Ordonanţa
de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3), lit. a) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - (1) Se aprobă oferirea de pachete -cadou pentru un număr de 300 de
preşcolarii si şcolarii din comuna Seimeni cât şi pentru colindători (ansambluri şcolare şi de
tineret), cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă.
(2) Pachetele constau în produse zaharoase, fructe şi sucuri în valoare totală de 50 lei
(cu TVA)/pachet.
(3) Se aprobă alocarea sumei de 15.000 lei pentru achiziţionarea produselor necesare
realizării pachetelor ce vor fi oferite preşcolarilor şi şcolarilor din comuna Seimeni cât şi
pentru colindători (ansambluri şcolare şi de tineret), cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă.
(4) Achiziţionarea pachetelor distribuite cu ocazia sărbătorilor de Iarnă se va face cu
respectarea prevederilor Legii 98/2016 privind achiziţiile publice şi H.G. nr. 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.
Art. 2- Suma necesară acordării de pachete -cadou cu ocazia sărbătorilor de iarnă
pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 1 este prevăzută in bugetul local de venituri şi
cheltuieli al comunei Seimeni.
Art. 3 - Primarul comunei Seimeni va asigura, cu sprijinul aparatului de specialitate si
respectarea actelor normative in materie, aducerea la ȋndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.
Art. 4 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului: Instituţiei
Prefectului - Judeţul Constanţa, împreună cu toate documentele care au stat la baza adoptării,
în vederea exercitării controlului de legalitate; Primarului comunei Seimeni,
Compartimentului Contabilitate, Compartimentului Asistenţă Socială şi se aduce la
cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul oficial al instituţiei.
Iniţiator, primar
Ṣerban Mitică

Avizat pentru legalitate,
Secretar general delegat UAT Seimeni,
Ciorbaru Maria Isabela

