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HOTĂRÂREA nr. 15  

privind alocarea sumei de 4.000 lei din bugetul local al comunei Nicșeni 

în vederea achiziționării de flori, cu ocazia zilei de 8 Martie 

 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 27.02.2023, 

 
 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 828/20.02.2023, 

luând în considerare avizul comisiei de specialitate a consiliului local, 

în conformitate cu prevederile art. 7, art. 14 alin. 3-4, art. 68 alin. 1 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, art. 1 și 3 din Legea nr. 22/2016 pentru declararea 

zilei de 8 martie - Ziua femeii şi 19 noiembrie - Ziua bărbatului, art. III, alin. 2 lit. a din OUG nr. 

26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei 

financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, art. 5 pct. 10.j), art. 84, art. 129 

alin. 1, alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. d, art. 240 alin. 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, art. 42, art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, art. 49, art. 120 alin. 1 și art. 121 alin. 1 și 2 din Constituția 

României, art. 7 alin. 2 Cod Civil, 

în temeiul art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 4.000 lei din bugetul local al comunei Nicșeni în 

vederea achiziționării de flori, care vor fi oferite doamnelor de pe teritoriul administrativ al 

comunei Nicșeni cu ocazia zilei de 8 Martie.   

Art. 2 Primarul comunei Nicșeni duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 

aparatul de specialitate. 

Art. 3 Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Botoşani, primarului comunei Nicșeni și biroului financiar. 
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