ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 97 /2019
privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2019
pentru deplasarea Grupului Folcloric „Lele de la Orăştie” al Casei de Cultură
„Alexandru GrozuŃă” Orăştie la Festivalul InternaŃional de muzică şi dans „MAY
NOTE” de la Czestochowa - Polonia în perioada 03 - 07 mai 2019

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara ;
Având în vedere :
- InvitaŃia organizatorilor Festivalului International de muzică şi dans
„MAY NOTE” care va avea loc în localitatea Czestochowa – Polonia;
- proiectul de hotărâre nr.99/2019, expunerea de motive a Primarului
nr.5406/23.04.2019, raportul DirecŃiei A.P.L nr.5408/23.04.2019 şi raportul de avizare al
comisiei economice;
- Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice locale;
În temeiul prevederilor 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, republicată,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Alocă suma de 6.000 lei din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2019
reprezentând cheltuielile de deplasare a Grupului Folcloric „Lele de la Orăştie” al Casei de
Cultură „Alexandru GrozuŃă” Orăştie format din 7 persoane, la Festivalul InternaŃional de
muzică şi dans „MAY NOTE” de la Czestochowa - Polonia în perioada 03 - 07 mai 2019.
Art.2 : Suma menŃionată la art.1 va fi suportată din cap.67.02 “Cultură, recreere şi
religie”.
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, 24.04.2019

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

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 24 aprilie 2019, prin vot deschis, cu unanimitate
de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (15 prezenŃi).

