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ROMÂNIA
JUDEŢUL   SUCEAVA

MUNICIPIUL   CÂMPULUNG   MOLDOVENESC
CONSILIUL  LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 140
din 21 decembrie 2009

 
cu  privire la acordarea tichetelor cadou funcţionarilor publici şi personalului contractual din Primăria municipiului Câmpulung

Moldovenesc şi din unităţile subordonate Consiliului Local şi aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor cadou funcţionarilor
publici şi personalului contractual din Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc şi din unităţile subordonate Consiliului Local

 
             Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 decembrie  2009,

Având în vedere :
            - Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 22065/09.12.2009;
            - Raportul Serviciului venituri şi cheltuieli, înregistrat la nr. 22066/09.12.2009;
            - Raportul Compartimentului juridic, înregistrat la nr. 22067/09.12.2009;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 134/2009 privind rectificarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc;
- Art.1, art. 7, alin.(3) şi art. 11  din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările şi

completările ulterioare;
- Pct. 1.1, lit. b), 1.2, 9.1 şi 9.3  din Normele Metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a

tichetelor de creşă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1317/2006 ;
- Art.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Art.24 alin.(2) din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,

aprobată prin Legea nr. 275/2008;
- Art.  55, alin.(4), lit. a)  din Legea nr. 571/2003  privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art.36, alin.(4), lit. a), art.45, alin.(2), lit. a), art.47 şi art.49 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare,
 

HOTĂRĂŞTE:
 
Art. 1 (1)Se acordă tichete cadou  funcţionarilor publici şi personalului contractual din Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc şi din

unităţile subordonate Consiliului Local.
                      (2 ) Se aprobă  Regulamentul de acordare a tichetelor cadou funcţionarilor publici şi personalului contractual din Primăria municipiului
Câmpulung Moldovenesc şi din unităţile subordonate Consiliului Local, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Serviciul venituri şi cheltuieli din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung
Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Bilinschi Ilie

              Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
 
              Toader Mândrilă
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