
ROMANiA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$LIL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

HOTAR-ARE

privil.rd aiocarea unei sume de 1a bugetul local al oraEului Solca'

pentru organiz-area evenimentului "Crdciun la Solca". de catre Primdria oraEului Solca

Consiliul Local al oraqului Solca, jude(ul Suceava;

Avind in vedere:
- Expunerea cle motive a domnului Comel-Tlilan Jehaniuc' primarul oraSului

Solca inregistrata sub nr. 6501 din 13 12 2017;

- Rapofiul Biroului buget-contabilitate, resurse umane! impozite qi taxe locale

din cadrul pijmariei oragului Solca, inregistrat sub nr' 6502 din 13 12 2017;

- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economicrt-

sociale, buget, finan1e, administrarea domeniului public ;i privat a1 oraqului' agricultut ir'

g"rp"aurl"-."-rraia, protectia mediului ;i tut'ism dir cadrul Consiliului local rl

ora;ului Solca;
HiL Solca nr.16/31.03.2017, privind aprobarea bugetului local al ora;ul''ri

Solca pe anul 201 7, cu lectilic6rile ulterioare;

in confortritate clr preveclerile afi 20 lit i) din Legea nr'27312006 privind tinanlcle

publice locale, cu modit'rcdrile 9i corr.rpletblile ulter-ioare;
' in t"."irl art.36 alin.(4) 1it.a), alin.(6) lit.a) pct 4 9i art 45 alin (2) lit a) din Legea

nr.ZtSiZOOf privind administalia publicd locald, republicat6' cu modificilile 5i

complerilileulLet':oat'e: 
HOI{lLA>tl_;

Art.1 Se aprobd alocarea sumei de 16 000 lei din bugetul local al Oraqului Solca

pentru organizarea evenimentului "Criciun la Solca"'
' Aft:2 Surna prevAzutA la art.l clin plezenta hotarare se va supofia din bugetul local

al orafului Solca pentru anul 2017, resPectiv de la capitolul 51 2A01 03 "AutoriLllli
publice" - titlul 20 ,.Bunuri qi servicii"'' An.3 Manifestdrile evenimentului "Criciun la Solca" se vor organiza potri\ i'l

Calenclarului cuprins ln Anexa nr.1, care t'ace parle integranta din prezenta hotdrare'

Art.4 Primarul oraEuiui Solca prin Biroul buget-contabilitate' resurse unane'

i,rporit. ii taxe locale din caclrul Primliriei, va aduce la'indeplinire prevederile prezentei

hoLirari.
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Anexa nr.l la HCL Solca nr.64 din 15.12.2017

CAIENDARUL MANIFESTARILOR
"Criciun la Solca"

19 -22 decembrie 2017..............'..Serb6ri qcolare ale elevilor din gimnaziu Ei liceu

27 decembrie ...Concelt extraordinar - soliqti vocali invitali

27 decembrie..................................Festivalul Datinilor qi Colindelor'

PRE$EDINTE DE $EDINTA, CONTRASEMNEAZA,
P, Secretarul oragului Solca,(Refuzi si semneze)

CONSILIERI LOCALI

Apetroaiei Maria
Cotoari Petru
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!5ranu-Hofnir Valer


