JLTDETUL

ROMANIA

ⅣIURES COⅣ IuNA SAULIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREAnr.22
din 14 august 2019
privind Organizarea in data de 25.08。 2019 a Festivaluluì'Fiii Satului saulia"―

editia V

consiliul I-ocal al comunei Saulia..iudetul Mures. intrunit in sedinta
ordinara de lucru in data de l4 august 201 9 ;
Avand in vedere referatul de aprobare alprimarului comunei Saulia
nr.1 582/l 5 '07 .2019 intocmit in caiitatea sa cle initiator al proiectului de
hotarare, raportul
compartimentului contabilitatenr.1749109.08.2019 la proiectul de hotarare, raporlul
favorabil al
comisiei de specialitate a Consiliului Local Saulia, preveclerile H.C.L. Saulia .ir.l4l 24.04.2019
de aprobare a bugetului local al comunei Saulia pe anul 2}lg,prevederile Legii
nr.27312006
privind finantele publice locale, cr-r modiflcarile si completarile ulterioare" alJa*.7 din
din Legea
nr.5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modiflcarile
si
com pletarile ulterioare :
constatand necesitatea si oportunitatea organizarii in data de
25.08.2019 a Festivalului "Fiii SatLrlui Saulia,, ;
In terreiul prevederilor art.l 29 alin.1,.alin.2 1it.,,d,,, alin.7 lit.,,d,, si
art. 139 din O.t,.C. nr.57/2019 prir,,ind CodLrl Aclrninistrativ :

hotaraste
An.l Seaprobaorganizareaindatade25.08.20lg a Festivalului,,Fiii Satului Saulia,,-editia
V. care se va realiza confbrrn ProgramulLri de activitati prevazut in anexa care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Se aproba cheltuielile ocazionate cu organizarea Festivalului ,,Fiii Satului Saulia,,editia V, in suma totala de 60 000 lei. care se vor suporta din bugetul local aprobat pentru anul
2019 din capitolul br-rgetar 61.03.07 Camine Culturale- articolul bugetar ZO.jO.:O- Alte
cheltuieli
cu bunr:ri si servicii.

Art.2

Ar1.3 Cu ducerea la indeplinire a preveclerilor prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei
Saurlia si compartinrentul contabilitate al prirrariei Saurlia.

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 Sadlia, respectiv publicare pe pagina de
internet www.saulia.ro.

Presedinte

Turc

I

Hotarare adoptata cu unanimitate de voturi pentru- 10

I comunei,

