ROMANIA

JUDETUL ⅣIURES COⅣ IUNA SAULIA
CONSILIUL LOCAL

Ⅱ OTARAREAnr.19
din 5 iulie 2019
a
privind alocarea sumei de 5 000 1ei din bugetul conlunei Saulia pentru organizarё
editia I
participarea UAT Saulia la Festivalul de pe Calnpie,localitatea Tusinu…

Oi

Consiliul Local al comunei Saulia, judetul Mures, intrunit in sedinta
ordinara de lucru in data de 5 iulie 2019 ;
Avand in vedere raportul compartimentului contabilitate
nr.1480/28.06.2019 la proiectul de hotarare, raportul favorabil al comisiei de specialitate a
Consiliului Local Saulia, prevederile H.C.L. Saulia nr.14124.04.2019 de aprobare a bugetului
local al comunei Saulia pe anul 201 9, prevederile Legir nr.27312006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.7 din din Legea nr.5212003 privind
transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare ;

iulie 2019

a

o'

Constatand necesitatea si oportunitatea organizarii inperioada
Festivalului de pe Campie, localitatea Tusinu- editia I" ;

5-7

In temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.4 lit."a", alin.6 ltt."a"
pct.l,4,5 si 16, art.45 alin.2 si art.115 alin.l lit." b " dinLegeant.2l5l2001 privind
administratia publica locala, republicata:

hotaraste
participarea in perioada 5-7 iulie 2019 a " Festivalului de pe
Campie, localitatea Tusinu- editia I'0, care se va realiza conform Programului de activitati
prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.i

Se aproba organtzarea si

cheltuielile ocazionate cu organizarea si participarea la" Festivalul de pe
Campie, Iocalitatea Tusinu- editia I", in suma totala de 5 000 lei, care se vor suporta din
bugetul local aprobat pentru anul 2019 din Capitotul 5l.02.20.30.30 Autoritati publice si actiuni
externe- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii,

Art.2

Se aproba

Art.3

Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineazapfimarul comunei
Saulia si compartimentul contabilitate al Primariei Saulia.

Art.4

Prevederile prezentei hotarari vor

fi comunicate primarului comunei, compartimentului
contabilitate al Primariei, Institutiei Prefectului Judetului Mures si aduse la cunostinta
locuitorilor comunei prin afisaj la sediul Primariei Saulia, respectiv publicare pe pagina de
internet www.saulia. ro.

Presedinte de sedinta,
Duma Ioan

Contrasem ne za secretarul comunei,
Milascon Val

も
Hotarare adoptata cu unanimitate de voturi pentru- 10

';ffi

