ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 90/2016
privind aprobarea organizării şi desfăşurării manifestării
„Zilele culturii în Ozun” ediţia - iarna 2016
Consiliul Local al comunei Ozun,
întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21 noiembrie 2016,
analizând Expunerea de motive a Primarului privind aprobarea organizării şi
desfăşurării manifestării „Zilele culturii în Ozun” ediţia - iarna 2016,
în baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, anexa 2, cap. II, pct. 9, lit.
„a”,
conform prevederilor art.1 alin. (5) al Ordonanţei Guvernului nr.80 din 30 august
2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei si
instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare,
ținând cont de H.C.L. nr. 24/2016 privind stabilirea cheltuielilor pentru acţiunile de
protocol, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (6), lit. „a” pct. 1) şi 4), respectiv art.
45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 215/2001 privind administraţia publică
locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. (1) Se aprobă organizarea şi desfăşurarea manifestării “Zilele culturii în
Ozun” ediţia 2016, în perioada 2-4 decembrie 2016 în Căminul cultural Ozun, respectiv în
Muzeul sătesc Măgheruș.
(2) Programul manifestării constituie anexa la prezenta hotărâre, din care
face parte integrantă.
Art. 2. Cazarea şi masa reprezentanţilor localităţii înfrăţite Mezőhegyes, în număr
de 5 persoane, se va asigura integral din bugetul local.
Art. 3. Se aprobă contribuţia Comunei Ozun la organizarea manifestării prevăzute la
art. 1 cu suma maximă de 5000 ron.
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei,
Compartimentului administrativ gospodăresc şi Biroul financiar contabil, achiziţii publice,
impozite şi taxe.
Ozun, la 21 noiembrie 2016.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Pantelimon Alexandru

Contrasemnează:

Difuzare:






1 ex. Biroul financiar contabil, impozite şi taxe
1 ex. Compartiment administrativ- gospodăresc
1 ex. Primar
1 ex. Afişare

secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

