
HOTARÂREA Nr.40
din 19 decembrie 2019

privind  încheierea  unui  acord  de  parteneriat  între  COMUNA  Treznea  i  COALAși ȘCOALA ȘCOALA
gimnazială – Aurelia i Lazar Corma, BISERICA  ortodoxa Treznea i Bozna i BISERICAși ȘCOALA și ȘCOALA și ȘCOALA
penticostala Treznea pentru organizarea unor activită i specific sărbătorilor de Crăciun iți specific sărbătorilor de Crăciun și și ȘCOALA
Anul nou   - concert de colinde i obiceiuri tradi ionale – .și ȘCOALA ți specific sărbătorilor de Crăciun și

.CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
întrunit în edin ă ordinarăși ȘCOALA ți specific sărbătorilor de Crăciun și

Având în vedere:
- referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Treznea d-ul Oros Cristian,

înregistrat cu nr.4079/12.12.2019;
- raportul de specialitate întocmit de d-ul Blânda -Igre  Ioan secretarul comunei;și ȘCOALA ți specific sărbătorilor de Crăciun și
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local care este favorabil;

In conformitate cu prevederile :
- art. 19, art.20, alin.(l), lit.„d”, lit.„h” i lit.„i” ale Legii nr.273/2006, privindși ȘCOALA

Finan ele Publice Locale, cu modificările i completările ulterioare;ți specific sărbătorilor de Crăciun și și ȘCOALA
- Legea nr. 1/201 1 - Legea Educa iei Na ionale, cu modifcările iți specific sărbătorilor de Crăciun și ți specific sărbătorilor de Crăciun și și ȘCOALA

completările ulterioare;
-  Legea nr.257/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările i completărileși ȘCOALA

ulterioare;
-   art. 129, alin.(2), lit.„e”, alin.(7), lit.„a", lit.„d”, lit.„e” i alin.(9), lit.„a", art.și ȘCOALA

139, alin.(3), lit.„a” i lit.„f'   din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,și ȘCOALA
În  temeiul  art.  196,  alin.(l),  lit.„a”  din  Ordonan a de Urgen ă a Guvernului  nr.57/2019ți specific sărbătorilor de Crăciun și ți specific sărbătorilor de Crăciun și

privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂSTE:

Art.l.(1) Se aprobă încheierea acordului de parteneriat  între  Comuna Treznea
reprezentat  legal  Primar  Oros  Cristian  i  coala  gimnazială  „Aurelia  i  Lazar  Cosma”și ȘCOALA ȘCOALA și ȘCOALA
reprezentat legal prin director Târa Elena, Biserica ortodoxă Treznea reprezentant legal
preot  tirb Dacian-Ionu  ,  Biserica ortodoxă Bozna  reprezentata de preot Iancău Cosmin-ȘCOALA ți specific sărbătorilor de Crăciun și
Vasile  i   Biserica penticostala Treznea reprezentata de d-ul Romitan Ioan predicator,și ȘCOALA
pentru  perioada  lunii  decembrie  2019,  pentru  organizarea  unor  activită i  specificeți specific sărbătorilor de Crăciun și
sărbătorilor de Crăciun i Anul nou - concert de colinde i obiceiuri tradi ionale . și ȘCOALA și ȘCOALA ți specific sărbătorilor de Crăciun și

(2) Se aprobă alocarea sumei de 5000 lei , sumă care  se va folosi pentru 
acordarea copiilor participan i pachete cu cadouri i o masă caldă atât pentru copii cât iți specific sărbătorilor de Crăciun și și ȘCOALA și ȘCOALA
pentru adul ii participan i, conform anexei 1, reprezentând acordul de parteneriat.ți specific sărbătorilor de Crăciun și ți specific sărbătorilor de Crăciun și

Art.2. Suma prevăzută la art. 1, se va suporta din prevederile existente, în
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Bugetul local de venituri i cheltuieli pe anul 2019 la Cap. 51.01.03.20.01.30 - alte cheltuieliși ȘCOALA
material,   în baza Acordului  de parteneriat ce va fi  încheiat între COMUNA Treznea  iși ȘCOALA

coala  gimnazială  „  învă ători  Aurelia  i  Lazar  Cosma”  ,  Biserica  ortodoxă  Treznea  ,ȘCOALA ți specific sărbătorilor de Crăciun și și ȘCOALA
Biserica ortodoxă Bozna  i Biserica penticostala Treznea.și ȘCOALA

Art.3. Anexa 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin ează d-ul Oros Cristianți specific sărbătorilor de Crăciun și

primarul comunei, reprezentan ii institu iilor partenere , compartimentul contabiliutate.ți specific sărbătorilor de Crăciun și ți specific sărbătorilor de Crăciun și
Art.5. Prezenta hotărâre se  comunica la :

- Institu ia Prefectului — Jude ul Sălaj, ți specific sărbătorilor de Crăciun și ți specific sărbătorilor de Crăciun și
 -Primarului comunei Treznea;
- coala gimnazială „învă ători Aurelia i Lazar Cosma” , Biserica ortodoxă Treznea ,ȘCOALA ți specific sărbătorilor de Crăciun și și ȘCOALA

Biserica ortodoxă Bozna  i Biserica penticostala Treznea ;și ȘCOALA
-Compartimentul contabilitate;
-dosar hotărâri
-dosar de edin ăși ȘCOALA ți specific sărbătorilor de Crăciun și
-www.primariatreznea.ro

 .
PRESEDINTE DE EDIN Ă                                                     CONTȘCOALA ȚĂ                                                     CONT SEMNEAZĂ,
             SIMOC TEFANȘCOALA                SECRETAR GENERAL UAT,

                BLÂNDA -IGRE  IOANȘCOALA ȚĂ                                                     CONT

consilieri prezenti..9
consilieri absenti..-0     
voturi pentru.........9

       voturi impotriva....0
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