ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
Nr. 179 din 31.10.2017
cu privire la aprobarea alocarii din bugetul local pe anul 2017 a sumelor necesare
pentru organizarea unei excursii tematice pentru elevii clasei a VI-a Nistru .
Consiliul local Tăuţii Măgherăuş întrunit în şedinţa ordinară la data de 31.10.2017
Având în vedere:
 raportul de specialitate nr. R11148/27.10.2017 al serviciului Financiar Contabil,
 Cererea nr. 10728/19.10.2017 a Liceului Tehnologic „Traian Vuia” Tăuții Măgherăuș.
 Prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, a Legii nr.7/2017, Legea
bugetului asigurarilor de stat pe anul 2017, a prevederilor HCL nr.15/2017 a Consiliului
Local Tautii Magheraus, pentru aprobarea bugetului local pe anul 2017,
 avizul favorabil al Comisiei I buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
oraşului, agricultură, gospodărire orăşenească, protecţia mediului, servicii şi comerţ;
 avizul favorabil al Comisiei II pentru învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate,
activităţi sportive şi de agrement;
 avizul secretarului, văzând că au fost îndeplinite prevederile Legii 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică.
În temeiul art.14, art. 36 alin 2, lit. e, alin 7, lit. c şi art. 45 al.2 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă excursia tematică la Oradea, Peștera Urșilor, Peștera Scărișoara, Rezervația Lacului
cu Nuferi, Băile Felix, Muzeul Tării Crișului, Grădina Botanică, a unui grup de elevi aparținând clasei a
VI-a Nistru, excursie ce va avea loc în perioada 31.10.2017 – 02.11.2017
Art. 2. - Se aproba alocarea de la bugetul local pe anul 2017 a sumelor necesare pentru cheltuielile
legate de vizita elevilor, menționată la Art. 1.
Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri şi efectuarea demersurilor necesare se
încredinţează primarul oraşului Tăuţii-Măgherăuş, dl Anton ARDELEAN, prin aparatul de specialitate.
-

Art. 4 – Prezenta hotarare se comunică:
Institutiei Prefectului -Judetul Maramures;
Primarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş;
Serviciul financiar contabil.
Liceului Tehnologic Traian Vuia
Se aduce la cunostinta publica prin afisare.
Presedinte de ședință
Gaie Nicolae Marin
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