ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 237 /2018
privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2018
în vederea organizării manifestărilor dedicate aniversării a 100 de ani de Marea Adunare
NaŃională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 - Ziua NaŃională a României

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.231/2018, expunerea de motive a Primarului
nr.13438/19.09.2018, raportul Casei de Cultură „Alexandru GrozuŃă” Orăştie nr.18/19.09.2018
şi raportul de avizare al comisiei economice;
În temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.36, alin.(4), lit.a, alin.(6), lit.a, pct.4 şi art.45,
alin.(2) din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Alocă suma de 60.000 lei din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2018, în
vederea organizării în data de 01 decembrie 2018 a manifestărilor dedicate aniversării a 100 de
ani de la Marea Adunare NaŃională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 – Ziua NaŃională a
României.
Art.2 : Suma menŃionată la art.1 va fi suportată din cap. 67.02. „Cultură, recreere şi
religie”, subcap. 67.02.03.06 „Case de cultură”.
Art.3 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi DirecŃia
economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică:
− InstituŃiei Prefectului – JudeŃul Hunedoara;
− Primarului Municipiului Orăştie;
− DirecŃiei economice;
− Casei de Cultură “Alexandru GrozuŃă” Orăştie.

Orăştie, 27.09.2018

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 27 septembrie 2018, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (12 prezenŃi).

