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HOTĂRÂRE
privind: alocarea sumelor necesare pentru organizarea Zilei Comunei Fărcașele,
Județul Olt, în anul 2018
Expunere de motive: Inițiativa administrației locale de a asigura condiții prielnice de
desfășurare a zilei comunei, va conduce la îmbogățirea vieții spirituale și culturale a cetățenilor
comunei, fiind un prilej deosebit de întâlnire, disvertisment, păstrarea și conservarea tradițiilor
populare locale. Prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) și d) coroborate cu alin.(4) lit.a) și
alin.(6) lit.a) punctele 1,4,5 și 6 și alin.(9), art.63 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 215/2001, a
administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, constituie
cadrul legal pentru inițierea prezentului proiect de hotărâre.
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.3949 din 17.07.2018, a viceprimarului comunei Fărcașele,
cu privire la alocarea sumelor necesare pentru organizarea Zilei Comunei Fărcașele, Județul
Olt, în anul 2018 ;
- Raportul de specialitate nr. 3950 din 17.07.2018, al referentului cu probleme
culturale, întocmit împreună cu compartimentul financiar - contabilitate, cu privire la susţinerea
proiectului de hotărâre ;
- Raportul de avizare nr. 3951 din 17.07.2018, al comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local al comunei Fărcașele;
- Prevederile Legii nr. 6/2018, a bugetului de stat pe anul 2018 ;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Fărcașele nr.08 din 08.02.2018, cu privire la
aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Fărcașele, Județul Olt, pe anul
2018 ;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Fărcașele nr.10 din 08.02.2018, cu privire la
aprobarea planului anual al achizițiilor publice al comunei Fărcașele, Județul Olt, pe anul 2018 ;
- Prevederile art.20 lit.h) și lit.i) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare ;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Fărcașele nr.04 din 19.01.2017, privind
aprobarea Statutului Comunei Fărcașele;
- Prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) și d) coroborate cu alin.(4) lit.a) și alin.(6)
lit.a) punctele 1,4,5 și 6 și alin.(9), art.63 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 215/2001, a administrației
publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare ;
-Prevederile art.8, art.42 alin.4, art.43 și art.80 - art. 85 din Legea nr.24/2000
republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative;
-Prevederile art.8, art.42 alin.4, art.43 și art.80 - art. 85 din Legea nr.24/2000
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republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative;
În temeiul art. 45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.b), din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL FĂRCAȘELE
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă organizarea manifestărilor ocazionate de Ziua comunei Fărcașele, în
ziua 15 august 2018.
Art.2. Pentru finanțarea cheltuielilor ocazionate de organizarea zilei comunei se alocă
suma de 20 mii lei, din bugetul local al comunei, capitolul 67.02 ,,Cultura, recreere si religie,, ,
Titlul 20.01.30 ,, bunuri si servicii,, , Articolul bugetar 20.01.30 ,, Alte bunuri și servicii pentru
întreținere și funcționare,, .
Art.3. Se împuternicește viceprimarul comunei Fărcașele cu definitivarea Programului
de desfășurare a evenimentului și ducerea la îndeplinire a prezentei.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare și prin publicare
pe pagina de internet a primăriei și va fi comunicată : viceprimarului comunei Fărcașele, biroului
contabilitate, postului de Poliție Fărcașele, care va lua toate măsurile necesare pentru
asigurarea ordinii publice, asigurarea unui trafic fluent, fără evenimente rutiere și Instituției
Prefectului – Județul Olt, în vederea exercitării controlului de legalitate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚÃ,

CONTRASEMNEAZÃ

PÃSÃRICÃ STELIAN

SECRETAR,
Hoarã Cristina Marinela

Nr.33 din 23.07.2018
Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Consiliul Local al Comunei Fãrcașele în ședința ordinarã din data de 23 iulie 2018, cu respectarea
prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, actualizatã, cu un nr. de 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivã din numãrul
total de 12 consilieri prezenți în ședințã
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Total
consilieri

13

Prezenți

12

Pentru

12

Împotrivã

0

Abțineri

0

