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H O T Ă R Â R E A NR. 26
Din 09.05.2016
privind: organizarea evenimentelor „Cuplul de aur” şi „1 iunie-ziua copilului”
Iniţiator: Primar Ghiorghe BUTE
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3733/03.05.2016
Având în vedere :
- referatul de aprobare al primarului Comunei Scînteieşti nr .3733/03.05.2016
- referatul administratorului public, înregistrat la nr. 3822/06.05.2016
- rapoartele de specialitate ale compartimentelor evidenta populatiei si contabilitate
nr.3823/06.05.2016 si 3824/06.05.2016;
- prevederile HCL nr. 9/05.02.2016 privind aprobarea bugetului general al UAT Comuna
Scînteieşti cu bugetele componente ale acestuia precum şi programul de investiţii publice
locale pe anul 2016 şi estimările pentru anii 2017-2019;
- avizul favorabil al celor trei comisii pe domenii ale consiliului local;
- prevederile art. 36, alin (2), lit d) coroborat cu art. 36 alin (6) lit a) pct.4 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 45, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCÎNTEIEŞTI, întrunit în şedinţă ordinară
în data de 9 mai 2016, adoptă prezenta hotărâre.
Art.1 Se aprobă organizarea evenimentelor „Cuplul de aur” şi „1 iunie-ziua copilului”.
Art. 2 Finanţarea cheltuielilor necesare organizării evenimentelor prevăzute la art. 1 se va
face din bugetul local, valoarea maximă alocată fiind de 9.000 lei, repartizată astfel: 2.800 lei pentru
evenimentul „1 iunie-ziua copilului” şi 6.200 lei pentru evenimentul „Cuplul de aur”
Art. 3 Dispoziţiile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţă publică prin transmise
instituţiilor abilitate, în condiţiile legii prin grija secretarului comunei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL COMUNEI

 …………………………….…
Dumitru MOLDOVEANU

 …………………………….…
Mihaela PIETRARU

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu 5 voturi „ pentru ”
Numar conslieri in functie 11 ; nr. consilieri prezenţi 9
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