
 
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la : acordarea tichetelor cadou pentru angajaţii Primăriei oraşului 

Balş, unităţilor subordonate şi aparatului permanent al Consiliului Balş  
 

 Întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.10.2008, 
Având în vedere: 
- Raportul nr. 9241/21.10.2008 al Serviciului Buget-Contabilitate; 
- Avizul Comisiei pentru Programe de dezvoltare, economico-socială, buget, finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii şi comerţ; 
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; 
- Normele metodolologice de aplicare a legii privind acordarea tichetelor cadou şi a 

tichetelor de creşă, 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit b), coroborat cu art. 36, alin. (4) lit. a) şi art. 45 din 

Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,       

 
CONSILIUL LOCAL AL ORA�ULUI BAL� 

HOTĂRĂ�TE : 
 Art. 1. Se aprobă acordarea unui număr de 7 tichete cadou a 50 lei/tichet pentru două 
evenimente (1 Decembrie şi Crăciun), pentru angajaţii Primăriei oraşului Balş, unităţilor 
subordonate (Evidenţa Populaţiei, Sere-Spaţii verzi, Creşa, Casa de Cultură, Biblioteca, Piaţa, 
Apărare Civilă) şi aparatului permanent al Consiliului Local Balş. 
 Asistenţii personali vor primi 7 tichete cadou a 50 lei/tichet pentru un singur eveniment 
(Crăciun).  
 Art. 2. Se aprobă includerea în bugetul local, în bugetul activităţilor finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii şi în bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii a sumelor necesare 
acordării tichetelor cadou. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din 
cadrul Primăriei oraşului Balş, Serviciului Buget-Contabilitate pentru ducere la îndeplinire şi 
Institutiei Prefectului Judeţului Olt .     
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