
 
 

R O M A N I A 
CONSILIUL LOCAL COMUNA GÂNGIOVA 

JUDETUL DOLJ 
 

 
HOTARAREA NR. 42 / 22.11.2022 

privind alocarea sumei de 16.000 lei pentru serbarea Pomului  
de Iarna in scolile si gradinitele din comuna Gângiova, judetul Dolj 

 
 

    Consiliul Local al comunei Gângiova, judetul Dolj, legal constituit prin Ordinul Prefectului 
-Judetul Dolj nr.425/22.10.2020, intrunit in sedintă ordinara in data de 22.11.2022, ora 12,00; 
   Avand in vedere proiectul de hotarare nr.100/08.11.2022, referatul de aprobare 
nr.6905/08.11.2022 al primarului comunei Gângiova cu privire la susţinerea proiectului de 
hotărâre, raportul de specialitate intocmit de comp. Contabilitate si Resurse Umane, 
inregistrat la nr.6966/11.11.2022 cu privire la alocarea sumei de 16.000 lei pentru serbarea 
Pomului de Iarna in scolile si gradinitele din comuna Gângiova, OUG nr.26/2012 privind 
masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si 
completare a unor acte normative, Avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 
    In temeiul art.196, alin.1, lit.a, art.197, alin.1, alin.2 si alin.4, art.198, alin.1 din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 
 

HOTARASTE: 
 
 
     Art.1.Se aproba alocarea sumei de 16.000 lei din bugetul Consiliului Local Gângiova 
pentru cumpararea cadourilor ce vor fi oferite scolarilor si prescolarilor la serbarea Pomului 
de Iarna in comuna Gângiova, judetul Dolj. 
 
     Art.2.De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde Compartimentul 
Contabilitate si Resurse Umane al UAT comuna Gângiova. 
 
     Art.3.Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dolj, Primarului 
comunei Gângiova si se va afisa pe site-ul institutiei. 
 
 
 
      PRESEDINTE DE SEDINTA,                            Contrasemneaza pentru legalitate, 
        VOICU MIHAI ZAHARIA                                     SECRETAR GENERAL 

                                                                                      SADOVEANU IOANA      
            

                            
 
                 
                                

Adoptata in sedinta din data de 22.11.2022 
Cu un numar de 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din numarul total de 11 
consilieri in functie  
  



 
 

 

 
 
 
 
PRIMARIA COMUNEI GÂNGIOVA 
JUDETUL DOLJ 
NR.   7177   din    22.11.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI  
NR……...  / 2022 

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura 

1 2 3 

Adoptarea hotărârii1) …………..….2022  

Comunicarea către primarul comunei2) ………..…….2022  

Comunicarea către prefectul județului3) ………………2022  

Aducerea la cunoștință publică4+5) ………………2022  

Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) ………………2022  

Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz ………………2022  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau 

simplă, după caz.”; 
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în 

cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului 

general al comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face 

în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele 

cărora li se adresează.” 



 
 

CONSILIUL LOCAL COMUNA GÂNGIOVA 
JUDETUL DOLJ 
NR.  100  din  08.11.2021 
 

                                                                                              PROIECT 
 

 
HOTARAREA NR.  / 22.11.2022 

privind alocarea sumei de 16.000 lei pentru serbarea Pomului  
de Iarna in scolile si gradinitele din comuna Gângiova, judetul Dolj 

 
 

    Consiliul Local al comunei Gângiova, judetul Dolj, legal constituit prin Ordinul Prefectului 
-Judetul Dolj nr.425/22.10.2020, intrunit in sedintă ordinara in data de 22.11.2022, ora 12,00; 
   Avand in vedere proiectul de hotarare nr.100/08.11.2022, referatul de aprobare 
nr.6905/08.11.2022 al primarului comunei Gângiova cu privire la susţinerea proiectului de 
hotărâre, raportul de specialitate intocmit de comp. Contabilitate si Resurse Umane, 
inregistrat la nr…../11.11.2022 cu privire la alocarea sumei de 16.000 lei pentru serbarea 
Pomului de Iarna in scolile si gradinitele din comuna Gângiova, OUG nr.26/2012 privind 
masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si 
completare a unor acte normative, Avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 
    In temeiul art.196, alin.1, lit.a, art.197, alin.1, alin.2 si alin.4, art.198, alin.1 din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 
 

HOTARASTE: 
 
 
     Art.1.Se aproba alocarea sumei de 16.000 lei din bugetul Consiliului Local Gângiova 
pentru cumpararea cadourilor ce vor fi oferite scolarilor si prescolarilor la serbarea Pomului 
de Iarna in comuna Gângiova, judetul Dolj. 
 
     Art.2.De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde Compartimentul 
Contabilitate si Resurse Umane al UAT comuna Gângiova. 
 
     Art.3.Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dolj, Primarului 
comunei Gângiova si se va afisa pe site-ul institutiei. 
 

   
 
 
                   PRIMAR,                                                      Avizat pentru legalitate, 
           PREDA CRISTACHE                                        SECRETAR GENERAL 

                                                                                  SADOVEANU IOANA      
 
 
 
 
 
 



 
 

 
UAT COMUNA GÂNGIOVA 
JUDETUL DOLJ 
Nr.   6905   din   08.11.2022 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
cu privire la alocarea sumei de 16.000 lei pentru serbarea Pomului  
de Iarna in scolile si gradinitele din comuna Gângiova, judetul Dolj 

 
 
 

 
 
 

Avand in vedere ca se apropie sarbatorile de iarna, dorim sa facem placuta 
sosirea vacantei de iarna, motiv pentru care micutii scolari si prescolari sa se 
bucure de primirea unor cadouri la serbarea pomului de iarna organizata in 
fiecare an in scolile si gradinitele din comuna Gângiova. 
      Pentru acest lucru, propun Consiliului Local Gângiova sa aprobe alocarea 
sumei de 16.000 lei pentru a cumpara cadouri pentru scolarii si prescolarii de la 
gradinitele si scolile din comuna Gângiova. 
    
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
PREDA CRISTACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
UAT COMUNA GÂNGIOVA 
JUDETUL DOLJ 
Nr.   6966   din   11.11.2022 
 
 

                                                                              
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
cu privire la alocarea sumei de 16.000 lei pentru serbarea Pomului  
de Iarna in scolile si gradinitele din comuna Gângiova, judetul Dolj 

 
 

 
 
 
 
  

 Avand in vedere ca se apropie sarbatorile de iarna si pentru sustinerea celor 
solicitate de catre domnul primar in referatul de aprobare inregistrat cu 
nr.6966/11.11.2022, va aduc la cunostinta faptul ca in cadrul Cap. 51.01.03 ( 
Administratie Publica Locala), Art. 20.30.30 exista sumele necesare pentru a 
cumpara cadouri pentru scolarii si prescolarii de la gradinitele si scolile din 
comuna Gângiova. 
 
 
 
 
 

Compartiment Contabilitate si Resurse Umane,  
 Inspector Dimulescu Marina Genoveva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, 
sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectie copii 
Nr.      7026     din     15.11.2022 
 
  
 
 
  

CONVOCATOR 
 
 
    In conformitate cu art.141, alin.6 din  din OUG nr.57/2010 privind  Codul Administrativ 
sunteti convocati in sedinta pe comisie in data de 18.11.2022, ora ……. in sala de sedinta a 
Consiliului Local Gângiova. 
 
 
 
        ORDINEA DE ZI : 
 
 
 
1.Proiectul de hotarare privind alocarea sumei de 16.000 lei pentru serbarea Pomului de Iarna 
in scolile si gradinitele din comuna Gângiova, judetul Dolj.   
  
   
  

 

Presedinte de comisie, 
GUCIU ILIE 

 
 
 
 

                  COMISIA, 
 
 
 1.Guciu Ilie                                       - presedinte  ________________ 
 2.Somandru Nicolae                         - secretar     ________________ 
 3.Afronie Dumitru                            - membru    ________________ 
 4.Nicola Ion                                       - membru    ________________ 
 5.Tiparu Dumitru                             - membru   ________________ 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

CONSILIUL LOCAL GÂNGIOVA 
Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, 
sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectie copii 
 Nr…………….. din    18.11.2022 
 
 
 

REFERAT, 
 
 

 
       Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si 
protectie sociala, protectie copii din cadrul Consiliului Local Gângiova intrunita in sedinta de 
astazi 18.11.2022,  pentru a analiza şi dezbate următoarele: 
- Referatul de aprobare nr.6905/11.11.2022 intocmit de domnul PREDA CRISTACHE, 
primar al comunei Gângiova si raportul de specialitate nr.6966/11.11.2022 intocmit de 
Compartimentul Contabilitate si Resurse Umane, care informeaza cu privire la faptul ca avand 
in vedere ca se apropie sarbatorile de iarna si pentru sustinerea celor solicitate de catre 
domnul primar in referatul de aprobare, se aduce la cunostinta faptul ca in cadrul Cap. 
51.01.03 (Administratie Publica Locala), Art.20.30.30 exista sumele necesare pentru a 
cumpara cadouri pentru scolarii si prescolarii de la gradinitele si scolile din comuna 
Gângiova.   
  
 
         Analizand cele prezentate in referatul de aprobare al domnului primar PREDA 
CRISTACHE si raportul de specialitate al intocmit de Compartimentul Contabilitate si 
Resurse Umane, membrii comisiei voteaza in unanimitate pentru aprobarea referatelor. 
  
 
         Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si 
protectie sociala, protectie copii  recomanda domnilor consilieri aprobarea proiectului de 
hotarare privind alocarea sumei de 16.000 lei pentru serbarea Pomului de Iarna in scolile si 
gradinitele din comuna Gângiova, judetul Dolj.    
 
 
 
                                     COMISIA, 
 
      
 1.Guciu Ilie                                        - presedinte  _______________ 
 2.Somandru Nicolae                         - secretar     ________________ 
 3.Afronie Dumitru                            - membru    ________________ 
 4.Nicola Ion                                       - membru    ________________ 
 5.Tiparu Dumitru                             - membru   ________________ 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONSILIUL LOCAL GÂNGIOVA 
Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, 
sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectie copii 
Nr……………….       din    18.11.2022 
 
  
 

RAPORT 
 
 
 
         Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si 
protectie sociala, protectie copii din cadrul Consiliului Local Gângiova intrunita in sedinta de 
astazi 18.11.2022, a analizat si a luat in discutie proiectul de hotarare privind alocarea sumei 
de 16.000 lei pentru serbarea Pomului de Iarna in scolile si gradinitele din comuna Gângiova, 
judetul Dolj . 
   
 
         Avand in vedere prevederile art.141, alin.8, alin.10 din OUG nr.57/2010 privind  Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
 
         In urma dezbaterii, membrii comisiei acorda AVIZ FAVORABIL  proiectului de 
hotarare privind alocarea sumei de 16.000 lei pentru serbarea Pomului de Iarna in scolile si 
gradinitele din comuna Gângiova, judetul Dolj.  
  
                          
       Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si 
protectie sociala, protectie copii. 
 
 
 
                              COMISIA, 
 
         
 
 1.Guciu Ilie                                       - presedinte  ________________ 
 2.Somandru Nicolae                         - secretar     ________________ 
 3.Afronie Dumitru                            - membru    ________________ 
 4.Nicola Ion                                       - membru    ________________ 
 5.Tiparu Dumitru                             - membru   ________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONSILIUL LOCAL GÂNGIOVA 
Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, 
sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectie copii 
NR……………..din      18.11.2022 
 
 

PROCES VERBAL 
incheiat azi 18.11.2022 in sedinta  pe  Comisia pentru activitati social-culturale,  
culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectie copii 

 
 
     La sedinta participa 5 consilieri, dupa cum urmeaza: Guciu Ilie, Somandru Nicolae, 
Afronie Dumitru, Nicola Ion si Tiparu Dumitru. 
    Convocarea pentru sedinta pe comisie s-a facut pe data de  15.11.2022. 
    Constatand ca sunt indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea sedintei, domnul 
presedinte de sedinta Guciu Ilie declara sedinta deschisa si anunta ordinea de zi a sedintei, 
dupa cum urmeaza:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1.Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 16.000 lei pentru serbarea Pomului de Iarna in 
scolile si gradinitele din comuna Gângiova, judetul Dolj .  
     Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt propuneri pentru ordinea de zi, nu 
mai sunt si supune la vot ordinea de zi, care este aprobata cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenti.  
     In continuare se trece la punctul de pe ordinea de zi. 
     Se da cuvantul domnului Guciu Ilie, care prezinta referatul de aprobare nr.6905/08.11.2022 
si raportul de specialitate nr.6966/11.11.2022 la proiectul de hotarare cu privire la alocarea 
sumei de 16.000 lei pentru serbarea Pomului de Iarna in scolile si gradinitele din comuna 
Gângiova, judetul Dolj. 
     Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind alocarea 
sumei de 16.000 lei pentru serbarea Pomului de Iarna in scolile si gradinitele din comuna 
Gângiova, judetul Dolj, care este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenti. Nu 
au fost formulate si depuse amendamente. 
     Se va emite Aviz Favorabil la proiectul de hotarare privind alocarea sumei de 16.000 lei 
pentru serbarea Pomului de Iarna in scolile si gradinitele din comuna Gângiova, judetul Dolj.    
     Domnul presedinte intreaba daca mai sunt alte probleme de discutat, nu mai sunt alte 
probleme. 
     Domnul presedinte de sedinta Guciu Ilie declara inchisa sedinta Comisiei pentru activităţi 
social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectie 
copii.   
     Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, azi data de 18.11.2022. 
 
 
         PRESEDINTE DE SEDINTA,                                              SECRETAR,     
                   GUCIU ILIE                                                       SOMANDRU NICOLAE 
 
 
 


