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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind alocarea unei sume de la bugetul local al ora$ului Solca,

peDtru organizarea evenimentului "Crdciun la Solca", de cdtre Primeria ora;ului Solca

Consiliul Local al oragului Soica, judequl Suceava;

Avend in vedere:
- Referatul de aprobare prezentat de domnul Comel-Trifan Tehaniuc, primarului oraEului

Solca, iDregistratd sub nr. 6002 din 29.10.2019;
- Raportul de specialitate Biroului buget-contabilitate, resuNe umane. impozile 9i taxe

locale din cadrul Primiriei ora$ului Solca, imegistrat sub m 6013 din 29.10.2019;

- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale,

buget, finanle, administrarea domeniului public Si p vat al ora$ului, agriculturd. gospodarie

comunalA, proteclia mediului ti turism din cadrul Consiliului local al oraqului Solca', inregistral

sub nr. !l din 2$.I 1.2019;
- HCL Solca m. l9/22.04.2019 privind aprobarea bugetului local al oragului Solca pe

anul 2019- cu rectillcirile ulterioare;
A\ancl la Daza:

- Prevederile arl. 20 lit. i) din Legea nr. 27312006 privjnd linanlele publice localc' cu

modific5rile 5i completarile ulte oare;
- in temejul temeiul art. 129 alin. (2) iit b) Ei alin. (4) lit. a) din OUC nr' 57/2019

privind Codul administrativ;

HOTAILA$TE:

Art. 1 Se aproba alocarea sumei de 25.000 iei din bugetul local al Oraqului Solca penllu

orgadzarca evenimentului "Crdciun la Solca".

Arl. 2 Suma prevAzutA Ia art. I din prezenta hoterare se va suporta din bugetul local al

oraqului Solca pentru anul 2019, respcctiv. de la capiloiul 51 2A.01.03 ,,Autoritili publice"

titlul 20,,Bunuri ii servicii '.

Afi. 3 Manil'estarile evcnimentului 'Crdciun la Solca'' se vor organiza potrivit

Calendarului cuprins in anexa, care lace parte integranti din prezenta hoterare

Art. 4 Prezenta hotdrere se comunicd, prin inlermediul secretarului ora;ului Solca, in

temenul prev6zut de lege, Primarului oragului Solca, Instituliei Prefectului-Judelul Suceava,

Biroului buget-contabilitate, resurse unane, impozite $i tare locale din cadrLrl Primdriei oraSu]ui

Solca.

Solca, 29 noi€mbrie 2019
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PRE$ED E DE SEDINTA,
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ROMANIA
JUDETTIL SUCEAVA
ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

Valerut

Anexa la HCL ni. 6l din 29.11.2019

CALENDARUL MANIFESTAzuLOR
"CRACILTN LA SOLCA"

l9-20 decembrie .................Serb6ri qcolare ale elevilor din gimnaziu gi liceu
27 decembrie ......................Concert extraordinax - soliqti vocali invitali
27 decembrie ......................Festivalul Datinilor si Colindelor.
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