
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                                                                                    

ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS 

CONSILIUL LOCAL  
 
                                                                               HOTĂRÂREA 

Nr. 99 din 20.06.2022 

cu privire la aprobarea alocarii din bugetul local al orașului Tăuții Măgherăuș, pe anul 2022, a 

sumei de 4000 lei necesare pentru participarea Fanfarei «Stibina» la Festivalul Național de 

Fanfară «Promenada Verii» și la Festivalul Fanfarelor de la Rodna. 

 

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă ordinara la data de 20.06.2022 

Având în vedere:  

- Adresele nr. 7621 și 7622 din 17.06.2022, 

- Referatul de aprobare al primarului,, 
- Raportul de specialitate nr. 7634 din 17.06.2022  întocmit de Serviciul Financiar-contabil., 

- Avizul  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tăuţii-Măgherăuş, 

- Avizul secretarului orasului vazând ca au fost indeplinite prevederile Legii 52/2003 cu modificările 

şi completările ulterioare,. 

- În baza prevederilor Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, Legii nr. 318/2021 a 

bugetului asigurarilor de stat pe anul 2022, HCL46/2022 privind bugetul local al orașului Tăuții 

Măgherăuș pentru anul 2022, 

 

 În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare,. 

     
          Având în vedere prevederile art. 196 alin 1 lit. a, art. 129 alin 2 lit b, alin 4 lit. a din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ, 

   

. 

HOTĂRĂŞTE: 
                        

Art.1- Se aproba alocarea sumei de 4.000 lei din bugetul local pe anul în curs,  pentru participarea 

Fanfarei «Stibina» la Festivalul Național de Fanfară «Promenada Verii» ce va avea loc la Câmpia Turzii 

și la Festivalul Fanfarelor de la Rodna. 

 

 

 Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se însărcinează  serviciul financiar contabil. 
 

 Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei  Prefectului  Judeţul Maramureş 

- Primarului oraşului 

- Serviciul Financiar Contabil 

- Fanfara Stibina 

 

  

                       Președinte de ședință 

                                      Lauber Alexandru          

 

 

 

 

                                                           Contrasemnează, Secretar general, 

                                                                                                                      Bîndilă Călin-Ioan  

 

 

 

 

Au fost prezenți 14 consilieri din 15 în functie 

Adoptata cu unanimitate 
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