
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA

CONSILruL LOCAL

HOTARARE

privind alocarea unei sume de la bugetul local al oralului Solca.

pentm organizarea evenimentului "Creciun la Solca", de cdtre Primdria oragului Solca

Consiliul Local al oragului Solca, jr.rdelul Suceava;

AvAnd in vedere:

- Expunerea de motive a domnului Comel-Trifan lehaniuc, primaml oraSului Solca

inregistrali qub nr. b457 din 20. 12.20I 8:

- Raportul Biroului buget-contabilitate, resruse umane, impozite $i taxe locale din cadrul

Primdriei ora;uiui Solca, inregistrat sub nr. 6468 din 20.12.2018;

- Rapoftul de avizare al Comisiei pentru proglame de dezvoltare economico-sociale'

buget, finanIe, administrarea domeniului public 5i privat al oragului, agricultura, gospoddrie

comunala, proteclia mediului $i turism din cadrul Consiliului local al oraqului Solca;

- HCL Solca ff. 5/16.02.2018, privind aprobarea bugetului local al ora$ului Solca pe

anul 2018, cu rectificerile ulterioare;

in conformitate cu prevederile art.20 lit i) din Legea nr.273l2006 privind finan{ele publice

loca1e, cu modificirile $i complettuile ulte oare;

in temeiul art.36 a1in.(4) Iit.a), alin.(6) lit.a) pct.4 si art. 45 alin (2) lit a) din Legea

nr.21512001 privind administalia publice local5, republicatd, cu modificdrile $i completarile

ulterioare;
HOTARA$TE:

Art. 1 Se aprobe alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local al OraEului Solca pentru

organizarea evenimentului "Criciun la Solca"

Art. 2 Suma previzute la art. 1 din prezenta hotArare se va supofia din bugetul local al

oragului Solca pentru anul 2018, respectiv de la capitolul 51 2A 01.03 ,,Auto titi publice" -
titlul 20 ,.Bunuri si servicii".

Art. 3 Manifestarile evenimentului "Crdciun la Solca" se vor organiza pot vit

Calendarului cuprins in Anexa nI. 1, care {bce parte integrantd din prezenta hot?]rare'

Art. 4 Primarul oragului Solca pdn Biroul buget-contabilitate, resurse umane, impozite 9i

taxe locale din cadrul Primdriei, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

CONTRASEMNEAZA,
Secretarul orasului Solca

Angel[cq Bahao
*+{b"^^

Sotca, 21 decembrie 2018
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ROMANIA
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Daniel rin Romaniuc

Anexa nt. 1 HCL nr. 79 din 21 decembrie 2018

CALENDARUL MANIFESTARILOR
"Cr6ciun la Solca"

21 decembrie 2018.................Serbiri qcolare ale elevilor din gimnaziu gi

liceu
26 decembrie ...Conced extraordinar - soliqti vocali

invitali
26 decembrie..................................Festivalul Datinilor si Colindelor.

PRES TE DE $EDINTA, CONTRASEMNEAZ4
p. Secretarul ora$ului Solca

Arghlica Bahan
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