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PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind sponsorizarea activității ”Pachete de Crăciun pentru copiii
din localitatea Domnești, județul Ilfov”

Consiliul Local al Comunei Domneşti, întrunit în şedinţă de lucru

Luând act de:
 Referatul de aprobare al Primarului Comunei Domneşti;
 Raportul de specialitate al Comp. de resort;
 Contractul  de  sponsorizare  nr.  28700/15.12.2020  dintre  ASKO  INTERNATIONAL

SRL şi UAT COMUNA DOMNEŞTI JUD. ILFOV;
 Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Domneşti.

Având în vedere prevederile:
 Constituției României - art. 121 alin. (1) și (2);
 Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
 Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;
 HCL Domnești nr. 21/20.02.2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli

al Comunei Domneşti pentru anul 2020; 
 art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d)-f) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019

privind Codul administrativ,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (8), art. 139 alin. (1), respectiv art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se  aprobă  sponsorizarea  activității  ”Pachete  de  Crăciun pentru  copiii  din localitatea
Domnești,  județul  Ilfov”  de  către  ASKO INTERNATIONAL  SRL  CIF  RO14988790,  cu
sediul  în  București,  Sector  6,  Calea  Giulești  nr.  121D,  în  valoare  de  25.000 lei,  conform
Anexei care face parte integrantă la prezenta.

Art.2 Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea evenimentului, se face de la bugetul local din
sume provenite din sponsorizări atrase în acest scop. 

Art.3 Primarul Comunei Domnești, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate,
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4  Comunicarea către instituțiile  abilitate și  aducerea la  cunoștință publică,  se vor face
conform  competențelor  prin  grija  secretarului  general  al  comunei  Domnești  în  termenul
prevăzut de lege. 

                Initiator,    
                  Primar
         Ghiță Ioan Adrian     

                                                                                                                 Vizat pentru legalitate,
                                                                                                           /Secretar general al comunei
                                                                                                               Cojocaru Bogdan Marius
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REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind sponsorizarea activității 
”Pachete de Crăciun pentru copiii din localitatea Domnești, județul Ilfov”

Având în vedere faptul  că în fiecare an cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun,  autoritățile
publice locale, au făcut o tradiție din a dărui cadouri elevilor și preșcolarilor care frecventează
cursurile la instituțiile de învățământ din localitate, propun Consiliului Local Domnești spre
dezbatere, proiectul de hotărâre privind aprobarea sponsorizării activității ”Pachete de Crăciun
pentru copiii din localitatea Domnești, județul Ilfov” de către ASKO INTERNATIONAL SRL
CIF RO14988790, cu sediul în București,  Sector 6, Calea Giulești nr. 121D, în valoare de
25.000 lei.

Menționez  că finanţarea  cheltuielilor  pentru  organizarea  evenimentului,  se  face  de  la
bugetul local din sume provenite din sponsorizări atrase în acest scop. 

Initiator,
Primar

Ghiță Ioan Adrian


