
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
ORASUL SOLCA
SECRETAR
NR.6035 din 29.10.2019

A}[UNT

. in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 5212003 privind
hansparentra decizionald in administralia publica, relublicatd, vi aducem la
cuno$tinId publici, astdzi, 29.70,2019, a proieciului d" h;;ir;;;rioind
alocarea unei sume de la bugetul local al oraqului Sotca, "peotru
organizarea -evenimentului "Criciun la Solca", 

'<te 
catre'irimeria

oraqului Solca.

. 
Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare,

cu privire la proiectul de hotErare sus_menlitnat, ," uo, fu"" io ,"r1, para ."ttarziu la data de 20. noiembrie 2019, propuneri *," 
"". 

-l*.iir,." 
l"R€gistratua PrimEriei oraqului Solca qi care pot f, tout. io-"orrrii?.*" O"

c6tre 
- 
comisiile de specialitate, respectiv de ptenut Consitiului iocal atoraqului Solca, ce vor lua in dezbateri proiectut de hotirar" u.-i"tii. 

-'

. . . A!Ca- aldturat proiectul de hotirire qi referatul 
-"-'ufroU*" 

uini{iatorului.

p. SECRETAR,

i-i .:' ._i '



lf inregistrat sub nr.6024 din 29 octombrie 2019

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

- PROIECT
HOTAR{RE

privind alocarea unei sume de la bugetul local al oragului Solca,

pentru organizarea evenimentului "CrAciun la Solca", de catre Primaria oraiului Solca

Consiliul Local al oragului Solca, judelul Suceava;

Avand in vedere:
- Referatul de aprobare ptezentat de domnul Comel-Trifan lehaniuc, primarului ora;ului

Solca. inregisto6 sub nr. 6002 din 29.10 2019;
- Raportul de specialitate Biroului buget-oonlabililale. resurse umane. impozite !i taxe

Iocale din cadrul Primariei ora$ului Solca, inregistrat sub nr. 6013 din 29.10.2019;

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

buget, finanle, adminislmrea domeniului pLrblic 5i plivat al ora;ului, agriculturS, gospoddrie

comunala. proteclja mediului 9i turism din cadml Consiliului local al oragului Solca., inregistrat

sub nr. _ din ---;
- HCL Solca nr. 19122.04.2019 privind aprobarea bugetului local al ora$ului Solca pe

anul 2019. cu rectificdrile ulterioare;
Avand la baza:
- Prevederile afi. 20 lit. i) din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu

modifictuile 9i completdrile ulterioale;
- in temeiul temeiul ar1. 129 alin. (2) lit. b) ii alin. (4) lit. a) din OUc nr. 5712019

piivind Codul administrativ;

HOTARASTE:

Art. I Se aprobd alocarea sumei de 25.000 lei din bugetul local al Ora;ului Solca penlrLl

organizarea evenimentului "Crdciun la Solca 
"Art. 2 Suma prevazuta la art l din prczenta hotarare se va suporta din bugetul local al

oralului Solca pentru anul 2019, respecliv, de la capitolul 51.2,4..01.03 .,Autodt5li publice"

titlul 20,,Bunuri $i servicii".
Afi.3 Manifestarile evenimentului "Creciun Ia Solca" se vor organiza potrivit

Calendarului cuprins in anexei, care face parte integnntd din prezenta hodrare.

Ar1.4 Prezenta hofirare se comunica, prin intermediul secretarului oragLrlui Solca, in

termenul prcvazut de lege, Primarului oraqului Solca, Inslituliei Prefectului-Judelul Suceava,

Biroului buget-contabilitate. resuBe umane, impozile 9i taxe locale din cadrul Primiriei oratului

So1ca.

INITIATOR.' N,.^
Pnrnarul o$ii.lul Solca

Cornel-TrifarlJehani uc/)

Solca, 29 octombrie 2019

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
p. Secretarul omlului Solca.

Angelicr Bahen
d"\.*
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
ORA$IJL SOLCA
PRIMAR

Anexa la proiectul de hot6rire

CALENDARUL MANIFESTAruLOR
"CRACILiN LA SOLCA"

19-20 decembrie .................Serbiri gcolare ale elevilor din gimnaziu qi liceu

27 decembrie ......................Concefi extraordinar - soliqti vocali invitali
27 decembrie ......................Festivalul Datinilor gi Colindelor.

p, SECRETAR,
Angqlica Bahan

\'-.*

PRIMAR, on
Cornel-Trifan 
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR'

Inregistratd sub nr. 6002 din 29.10.2019

REFERAT DE APROBARE
Ia Proiectul de hotirdre privind alocarea unei sume de 1a bugetul local al oraEului

Solca pentix organizarea evenimentului "Crdciun la Solca,,, de cetre primeria

oragului Solca

Doamnelor gi domnilor consilieri,

Prim6ria oraEului Solca va organiza in perioada 19-27 decembrie 2019
evenimentul "Criciun Ia Solca".

Programlfl cultural include manifestdri tradilionale, spectacole qi serb6ri de
(inutd in perioada sfdrqitului de an 2019, pentru a-l celebra asa cum se culine.
Toate evenimentele care vor avea loc sunt palte a unui efofi colectiv, in colaborare
cu Biblioteca "LE Toroufiu" Solca gi Liceul Tehnologic "TomEa Vod6,,Solca din
oraEul nostru.

intre multe alte lestivititi qi serbd.ri, in data de 27 decembrie 2019 va avea
loc un spectacol sustinut de interyreli de muzicd populard.

Tot in aceast5 perioadd se vor acorda daruri de Cr6ciun tuturor copiilor
preqcolari qi din ciclul primar, copiiJor cu dizabilitdqi, asistatilor de la Cdminul
pentru Persoane Virstnice Solca, grupului de colinditorj de la Centrul de
Plasament "Mihail 9i Gavril" Solca, grupurilor de colinditori din seara zilei de 27
decembrie 2019.

in acest sens am initiat un proiect de hotir6re prin care propun alocarea
sumei de 25.000 lei, sumd ce va asigura buna deslZ$urare a acestei manifestiri.

in continuare, doamnelor qi domnilor consilieri, permiteli-mi s6 prezint
proiectul de hotdr6re, cu rugdmintea ca dvs. si-l luafi in dezbatere in vederea

adopterii.

PRI M AR,



ROMANIA
JT]DETUL SUCEAVA
oRA$L'I_ SOLCA
Biroul buget-contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe locale
Nr. 6013 din 29.10.2019

,,Bunuri 9i sen,icii".
in consecinld Biroul buget-contabilitate, resurse umane,

locale recomandd plenului Consiliului local sd ia in dezbatere
hotir6re in vederea adoptirii.

RAPORT DE SPECIALITATE
la^Proiectul de hot6r6re privind alocarea unei sume de la bugetul local al oragului

Solca pentru organizarea evenimentului ,,Crdciun la Solca-,,, de cdtre prinidria
oraqului Solca

Biroul buget-contabilitate, resurse umane, impozite gi taxe locale din cadrul
Primiriei oragulqi Solca, analizdnd proiectul de hotEr6re 9i referatul de aprobare a
iniliatorului, axat6 ce este de acord cu acesta, in vederea organizdrii evenimentului
"Crdciun la Solca". Suma propusi de cetre d-nul primar Comel_Trifan lehaniuc,
iniliatorul proiectului, urmeaza se fie supofiatd din bugetul local al oragului Solca
pentru anul 2019 de la capitolul 51.24.01.03. ,,Autorit6ti publice,, _ titlul 20

impozite gi taxe

acest proiect de

$efbirou,

ffiricon
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