ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA GALBINASI
CONSILIUL LOCAL GALBINASI

HOTARARE
privind organizarea in data de 29 iunie 2011
a sarbatorii populare a comunei Galbinasi
Consiliul local Galbinasi, judetul Buzau;
Avand in vedere:
• Expunerea de motive a primarului comunei nr. 3393/24.05.2011 ;
• Raportul de avizare al compartimentului financiar-contabil din cadrul Primariei , nr.3521/30.05.2011;
• Raportul de avizare intocmit de comisia pentru activitati economico-financiare , de munca ,
agricultura , administrarea domeniului public si privat al comunei , urbanism si protectia mediului
nr.58/30.05.2011 ;
• Prevederile 273/2006, privind finantele publice locale , cu modif. si compl. ulterioare ;
• HCL nr. 7 / 28.02.2011, privind aprobarea bugetului local pe anul 2011, modif. si compl. cu H.C.L.
nr. 11/ 14.03.2011 ;
• HCL nr.8 /28.02.2011, pentru aprobarea Programului de achizitii publice al Consiliului local
Galbinasi si a listei de investitii pentru anul 2011, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul art. 36 alin. 6 ) pct. 4) si pct.5) si art. 45 alin.1) din Legea nr. 215 / 2001, a administratiei
publice locale, rep.;
HOTARASTE :
Art. 1: Se aproba organizarea Sarbatorii populare in comuna Galbinasi - Editia a VI-a, in data de 29
iunie 2011 .
Art. 2: Se aproba finantarea de la bugetul local pentru organizarea spectacolului , suma totala de 25.000 lei ,
care va fi alocata de la bugetul local din Capitolul bugetar ,, Autoritati publice. Subcapitolul ,, Bunuri si
servicii “ .
Art. 3:(1) Pentru organizarea acestei sarbatori populare, primarul comunei Galbinasi raspunde de asigurarea
masurilor privind sanatatea si ordinea publica, precum si a masurilor privind prevenirea si stingerea
incendiilor.
(2) Primarul comunei si consilierii locali , cu sprijiul compartimentului contabilitate vor duce la indeplinire
prezenta hotarare .
Art. 4 : Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor interesate .
Presedinte de sedinta ,
Mihai Stanca
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Contrasemneaza
Secretar
Jr. Pavel Diana Mariana

/ 30.05.2011

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Galbinasi in sedinta din data de 30.05.2011 cu
respectarea prevederilor art. 45 alin. 1) din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale , rep. , cu un numar de
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11 voturi pentru , 1 abtinere si 0 voturi impotriva , din numarul total de 13 consilieri in functie si 12 consilieri
prezenti la sedinta .
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