ROMANIA
JUDETUL ⅣIURES COⅣ IUNA SAULIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREAnr.24
din 3 august 2018
privind organizarea in data de 26.08.2018 a Festivaluluì'F五

i Satului Saulia"¨ editia IV

Consiliul Local al comunei Saulia,.iudetul Mures, intrunit in sedinta
ordinara de lucru in data de 3 august 2018 ;

la proiectul

Avand in raportul com partimentulu i contabilitat e nr.r7 g9 12v .a7 .20 I g
de hotarare. rapoftLll favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local Saulia.

prevederile HCI-Saulianr.6120.02.2018deaprobareabugetului local al comunei Sauliapeanul

2018, prevederile Legii nr.27312006 privind flnantele publice locale. cLr modificarile si
completarile ulterioare ale an.1 din din Legea nr.5212003 privind transparenta decizionala in
adrninistratia publica" cr-r modificarile si conrpletarire ulterioare :
Constatand necesitatea si oportr-rnitatea organizarii in data de
26.08.2018 a FesrivalLrlr-ri "l.iii SatLrlLri Saulia,' :

.

Irr temeiul prevederilor art.36 alin.l. alin"4 iit",,a,', alin.6 lit.',a,,
pct.1.4- 5 si 16. art.45 alin.2 si ar1.ll5 alin.l lit.'" b " din L,egea nr.21512001 privind
admin istratia pubI ica ktcala. republ icata:

hotaraste
Art'1

Se aproba organizareain data de26.08.2018

IV, care se va realiza conform Programului

de

a Festivalului "Fiii Satului Saulia"- editia
activitati prevazut in anexa care face parte

integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba cheltuielile ocazionate cu organizarea Festivalului .,Fiii Satului Saulia,,editia IV, in suma totala de 60 000 lei, care se vor suporta din bugetul local aprobat pentru anul
2018 din Capitolul 51.02.20.30.30 Autoritati publice si actiuni externe- Alte cheltuieli cu bunuri
si servicii.

Art'3

Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcin eazapriman;l comunei
Saulia si compartimentul contabilitate al primariei Saulia.

Art'4

Prevederile prezentei hotarari vor fi comunicate primarului comunei, compaftimentului
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.

ヽド ∴

Presedinte de sedinta,
Duma Ioan

Contrasemneaza setrr tarul comunei,
Milascon Va
oan

Hotarare adoptafa cu unanimitate de voturi pentru- 9

