JUDEŢUL HUNEDOARA
ORAŞUL HAŢEG
CONSILIUL LOCAL
Hotărârea nr. 150/2021
privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 7.000 lei, pentru acţiunile
organizate cu ocazia sărbătoririi “ Zilei mondiale a persoanelor de vârsta a treia”
Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 23
septembrie 2021;
Examinând proiectul de hotărâre nr. 160/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi
referatul de aprobare al acestuia nr. 336/66 din 17.09.2021, prin care se propune aprobarea
alocării din bugetul local a sumei de 7.000 lei, pentru acţiunile organizate cu ocazia
sărbătoririi “ Zilei mondiale a persoanelor de vârsta a treia”, motivat de faptul ca statul şi
colectivitatea locală trebuie să asigure creşterea calităţii vieţii pentru persoanele în vârstă şi să
ia masuri pentru respectarea lor, pentru a putea trăi în demnitate şi pentru a se asigura
solidaritatea între generaţii.
Având în vedere:
a)Contractul de management al Casei de cultura a oraşului Haţeg nr. 2212 din 04.02.2019, din
care rezultă ca evenimentele cuprinse in nota de fundamentare a managerului Casei de Cultură
a oraşului Haţeg, se regasesc în acest act şi în planul de management al instituţiei de cultură;
b)raportul întocmit de Direcţia executivă economică din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat sub nr. 18848 din 17.09.2021;
c)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului local, înregistrat sub
nr. 338/52 din 23.09.2021;
d)avizul comisiei pentru activităţi social - culturale, culte, invăţământ, sănătate, familie,
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului local, înregistrat sub nr. 340/38
din 23.09.2021;
În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. h) şi lit. i), ale Anexei 2 Cap.II pct.9)
lit. a) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările
ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul
instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi
aşezămintelor culturale de drept public, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin.
(1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art.
198 alin. (2), art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului. nr. 57/2019 privind
codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local al Orașului Hațeg a sumei de 7.000 lei, pentru
acţiunile organizate cu ocazia sărbătoririi “ Zilei mondiale a persoanelor de vârsta a treia”.
Art. 2 Suma prevăzută la art.1 se va aloca din cap. 67.02 “ Cultură, recreere şi religie”, titlul
20 “ Bunuri şi servicii ”.
Art. 3 Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri cade in sarcina Direcţiei de Asistenţă
Socială, Casei de Cultură a oraşului Haţeg, Direcţiei economice.
Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată, în termenul legal, la Tribunalul Hunedoara,
Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în condiţiile legii nr.554/2004 privind
contenciosul administrativ.
Art. 5 Prezenta se afişeajă pe site-ul www.primariehateg.ro si la panourile de afişaj şi se
comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului
Haţeg, Direcţiei economice, Directiei de Asistenţă Socială, Casei de Cultură a oraşului Haţeg,
compartimentului Administraţie Publică Locală .

Haţeg, la 23 septembrie 2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DEMIAN VIOREL

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 150/2021

Nr.
crt.

Operaţiuni efectuate

Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să efectueze
procedura:
Secretar general UAT

0

1

2

3

Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis,
cu majoritate :

1

□ simplă
art.5 lit. ee)
Nu e cazul

□absolută
art.5 lit. cc) - 9 voturi
Voturi pentru: 17
Voturi împotrivă: 0
Abţineri: 0
Nu a votat: 0
Vot secret - nu este cazul

□calificată
art.5 lit. dd)

23/09/2021

Nu e cazul

2 Comunicarea către primar
3 Comunicarea către prefectul judeţului *
4 Aducerea la cunoştinţa publică
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz

_____/______/_______
24/09/2021
_______/____/_______
______/______/_______
_______/______/_______

*Notă: La data comunicării hotărârii către prefectul judeţului sunt completate poziţiile 1 şi 3 din cartuş.

