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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind alocarea unor sume din bugetul local pentru organizarea unor activităţi culturale  

               
Având în vedere prevederile art. 63, alin.(1) lit.c) , alin.(4) lit.a)  din Legea nr. 215/2001, 

republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
 Luând în considerare faptul că  organizarea evenimentului cultural Balul Strugurilor  în 
comuna Tiream a devenit o tradiţie , care se  desfăşoară în fiecare an în cursul luni octombrie, 
 Văzând  prevederile HCL.nr.16 din  27 martie 2017 privind aprobarea Bugetului  local 
de venituri şi cheltuieli al comunei Tiream pe anul 2017, prin care s-a alocat suma de  3000  
lei organizarea  şi desfăşurarea balului strugurilor, din disponibilul cap. de cheltuieli (67) 
Cultură, 

În conformitate cu prevederile art.3, alin.(2)  ,coroborate cu prevederile art.21 alin.(2) şi  
ale art.22 ,alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, capitolul II , punctul 9, lit.a) din Anexa nr. 2, la Legea nr.273/2006, 
           În temeiul prevederilor art.36 alin.(2)  lit.b), alin (4) lit.a)  şi alin.(6) lit.a) pct. 1 şi pct.4,  
corroborate cu prevederile art. 45 alin. (2) ,lit.a)  din Legea nr. 215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
      

   Art.1. -  Consiliul local  aprobă  organizarea şi desfăşurarea  evenimentului cultural de 
interes local “Balul  strugurilor “,în data de 21 octombrie 2017, în incinta Societăţi 
Comerciale Lac Târsan SRL, situată în zona de agrement Viile Tireamului ,,judetul Satu Mare. 
având C.U.I.32921003, cu sediul în localitatea Tiream, nr.50,reprezentată prin administrator 
Târsan George . 
            Art.2. - Consiliul local aprobă alocarea sumei de 3.000 lei  pentru evenimentul cultural 
aprobat la art.1 . 

 Art.3. -  Decontarea  cheltuielilor  se va  face  din bugetul local din  disponibilul 
Capitolului  de cheltuieli 67”Cultură ,recreere şi religie „. 
 Art.4.- Se mandatează primarul  comunei Tiream, să stabilească programul activităţilor 
, lista invitaţilor,onorariile şi alte cheltuieli adiacente,în condiţiile legii. 
 Art.5. - Pentru buna  organizare şi desfăşurare a tuturor activităţilor ,care vor avea 
loc,cu ocazia Balului strugurilor ,răspunde  primarul comunei Tiream  

 

Tiream, la 3 octombrie  2017 
 
 

Iniţiator proiect, 
PRIMAR, 

dl. Tar Nicolae  
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