
ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA UMBRARESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARBa nr. 17
din21.04.2017

privind: alocarea sumei 6.000lei pentru plata serbarii organizate cu ocazia zilei de 8 martie precum si a
sumei de 30.000 lei pentru organizarea zilei Comunei Umbraresti, judetul Galati

Initiator: Stoica Paraschiv, primarul comunei Umbraresti, judetur Galati;
Nr.si data depunerii proiectului de hotarare: 2904 din 18.04.2017

Consiliul local al comunei Umbraresti, judetul Galati, intrunit in sedinta extraordinara din data de
21.04.2017;

Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului inregistrata la rtr.2905 din 18.04.2017;
Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din aparatul de

specialitate al primarului comunei Umbraresti, judetul Galati, inregistrat sub nr. 2906 din tt.Oq.ZOg;
Avand in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
Avand in vedere Hotararea Consiliului local nr.l2 din23.03.2017 privind aprobarea bugetului local

de venituri si cheltuieli pe anul 2017;
Avand in vedere prevederile art.3 alin.(2) , art.l4 alin.(4) si arr.20 alin.(1) lit. i din Legea

nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile sicompletarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.(d) alin.(6) lit.a) pct.4 din Legea nr.2l5l}00l privind

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Lnbaza art.45 alin.(l) din Legea nr.21512001privind administratia publica locala, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba alocarea sumei de 6000 lei pentru plata serbarii organizate cu ocazia zilei de 8 martie
2017, din bugetul local capitolul 5 1.01,03.

Art.2. Se aproba alocarea sumei de 30.000 lei pentru organizareazilei Comunei Umbraresti, judetul
Galati, din bugetul local capitolul 5 I .01 .03, eveniment care se va organiza in perioad a 1 - 2 iulie 2017 .

Art.3. Primarul va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin compartimentul de specialitate
Art.4. hotarare se va comunica Institutiei Prefectului - judetul Galati in vederea exeicitarii

v&e litate si se va aduce la cunostinta publica prin grija secretarului comunei.
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