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ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS 

CONSILIUL LOCAL 
                                HOTĂRÂREA  

                Nr. 175  din 31.10.2017 

cu privire la aprobarea  cheltuielilor necesare pentru sărbătorirea Zilei Naționale a României, 

precum și pentru achiziționarea pachetelor cadou ce se vor acorda cu ocazia sărbătorilor de 

iarnă 2017. 

Consiliul local al orasului Tautii Magheraus  intrunit  in sedinta ordinara la data de 31.10.2017 

 

Avand in vedere: 

- Rapoartul de specialitate nr. R11102/26.10.2017  al  Serviciului financiar contabil,  

-  solicitarea directorului Casei Orasenesti de Cultura Tautii Magheraus  nr. 10768/20.10.2017  , 

privind necesitatea asigurarii unor fonduri in vederea organizarii workshop-urilor tematice de Ziua 

Nationala a Romaniei, precum și pentru organizarea Festivalului de datini și tradiții „O, ce veste 

minunată!” 

- prevederile HCL nr. 15/27.02.2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017, 

     Avizul secretarului orasului Tautii Magheraus  ,  

In baza prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile şi 

completarile ulterioare. 

Avand în vedere prevederile art.36 alin.(6) lit. a, pct. 4 si 5,  art. 45  din Legea 

administratiei publice locale nr.215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

     HOTĂRĂŞTE: 

 

            Art. 1 Se aproba alocarea din bugetul local pe anul 2017,  capitolul 67.02 – Cultura, religie, 

sport a sumei de 20.000 lei necesara achizitionarii unor pachete cadou pentru copiii din gradinite si 

scoli, pentru grupurile de colindatori si participantii la editia a VI - a Festivalului de colinde  „O ce 

veste minunată” -  2017, cu ocazia sarbatorilor de iarnă. 

            Art. 2  Se aproba alocarea din bugetul local pe anul 2017 a sumei de 1.500 lei pentru 

organizarea workshop-urilor tematice cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, care vor avea loc  in Casa 

Oraseneasca de Cultura Tautii Magheraus.  

            Art. 3  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul oraşului D-nul 

Ardelean Anton prin serviciul financiar-contabil. 

          Art. 4    Prezenta se comunica la: 

  -Institutia Prefectului - judetul Maramureş; 

  -Primarul orasului Tautii Magheraus  ; 

  -Serviciul financiar-contabil; 

  -Casa Oraseneasca de Cultura Tautii Magheraus  

                                               

 
 

                                                               Presedinte de ședință 

                                                               Gaie Nicolae Marin 

 

                      

 

                                                                                                                                                                                  

Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                                       Bîndilă Călin-Ioan   

 

 

                                                                                                                                                                   

Au fost prezenti    13   consilieri din 13  in functie 

Adoptata cu  unanimitate                       

Nr .175/31.10.2017      

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 


