
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

oRA$uL soLCA
CONSILIUL LOCAL

sorAnanr
privind alocarea unei sume de la bugetul local al oraqului Solca,

pentru organizarea evenimentului "Crdciun la Solca", de cdtre Primaria oraqului Solca

Consiliul Local al oraqului Solca, jude{ul Suceava;

AvAnd in vedere:
- Expunerea de motive a domnului Cornel-Trifan Tehaniuc, primarul oraqului

Solca inregistratd sub nt.6929 din 15"12"2016;

- Raportul Biroului buget-contabilitate, resurse umane, impozite qi

din cadrul Prigrdriei oraqului Solca, inregistrat sub nr. 6930 din 15.12.2016;

- Raportul de ayizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-

sociale, buget, finanle, administrarea domeniului public qi privat al oraqului, agriculturS,

gospoddrie comunala, proteclia mediului qi turism din cadrul Consiliului local al

oragului Solca;
- HCL Solca nr.11/28.01.2016, privind aprobarea bugetului local al oraqului

Solca pe anul 2016, cu rectificdrile ulterioare;

in conformitate cu prevederile art.20 lit
pubiice loeale, cu modificdrile qi completirile

in temeiul art.36 alin.(4) lit.a), alin.(6)

nr.2l5l2OO1 privind administalia publicd

taxe locale

completdrile ulterioare ;

HOTARA$TE:
Art.1 Se aprobd alocarea sumei de 25.000 lei din

pentru organizarea evenimentului "Crdciun la Solca"'
bugetul local al OraEului Solca

Afi.z Suma prevdzulllaart.l din prezenta hotdrAre se va

a[ oragului Solca pentru anul 2016, respectiv de la capitolul

publice" - titlul 20 ,,Bunuri qi servicii", astfel:

- 5.000 lei pentru darurile oferite cu ocazia sdrbdtorilor de tarnd;

- 20.000 leipentru cheltuielile ocazionate de organtzarea evenimentului "Crdciun

in Solca"
Art.3 Manifestdrile evenimentului "Crdciun in Solca" se vor orgarr.za potrivit

Calendarului cuprins in Anexa nr.1, care face parle integrantd din prezenta hotdr6re.

Art.4 Primarul oraqului Solca prin Biroul buget-contabilitate, resurse umane,

impozite qi taxe locale din cadrul Prim6riei, va aduce la indeplinire prevederile prezentei

hotdrAri.

CONTRASEMNEAZA,

i) din Legea nr.27312006 privind finanlele
ulterioare;

lit.a) pct.4 qi art. 45 alin (2) lit a) din Legea

1ocal6, republicat6, cu modificdrile qi

suporta din bugetul local
5l.2A.01.03,,Autoritdli

Secretarul ora$Ului Solca,



ROMANIA
JIIDETUL SUCEAVA
ORA$UL SOLCA
PRIMAR

Anexa nr.1 la HCL nr.81/16.12.2016

CALE,NDARUL MANIFE S TARILOR
"Crdciun la Solca"

20- 22 decembrie 2016..................Serbdri Ecolare ale elevilor de grmnaziu qi liceu
26 decembrie ........ .........Concert extraordinar - solista Angelica Flutur
26 decembrie......... .........Festivalul Datinilor si Colindelor.
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