
ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU



 H O T Ă R Â R E A  nr.  64/ 2021
privind alocarea fondurilor necesare pentru organizarea evenimentului cultural-artistic organizat în

data de 27.06.2021, prilejuit de sărbătorirea Zilei Aviației în satul Aurel Vlaicu, oraș Geoagiu, județul
Hunedoara

           Consiliul  Local al orașului Geoagiu, județul Hunedoara;
          Având în vedere proiectul de hotărâre nr.70/14.06.2021, referatul de aprobare al primarului
orașului Geoagiu nr. 69/14.06.2021  a primarului orașului Geoagiu, prin care se arată că în acest an  au
fost cuprinse  sume în bugetul local al oraşului Geoagiu pentru susţinerea  unor evenimentele culturale,
dar sumele cuprinse în bugetul local nu au o alocare specifică, se impune ca prin hotărâre a consiliului
local  să  se  stabilească  destinaţia  lor  pe  obiective  precum  și  avizele  favorabile  ale  comisiilor  de
specialitate nr. 196/25.06.2021, nr. 204/25.06.2021, nr. 212/25.06.2021. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 4, art. 5 și art. 20, lit. “i” din Legea nr. 273/2006  privind
finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 76 alin. 4 lit. “a” din Legea
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu dispoziţiile art. 129 alin. 2 lit.”b” şi „d”, alin. (4), lit.”a”, alin.(7) lit.”b” și
lit. ”e” ,  precum şi ale art. 139 alin. (3) lit. „a” din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
                                                

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se alocă din bugetul local al oraşului Geoagiu pe anul 2021, capitolul 67.02. – Cultură, 
recreere, religie, suma de 5.000,00 lei pentru organizarea evenimentului cultural artistic organizat în 
data de 27.06.2021, cu prilejul sărbătoririi Zilei Aviației în satul Aurel Vlaicu, oraș Geoagiu, județul 
Hunedoara. Suma va fi utilizată pentru acordarea de diplome și pentru cheltuielile aferente organizării 
unei demonstrații aviatice.
             Art.  2.  Prezenta  hotărâre  poate  fi  atacată  potrivit  prevederilor  Legii  contenciosului
administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
            Art.  3  .   Prezenta hotărâre se comunică:

 Instituţiei prefectului judeţul Hunedoara;
 Primarului oraşului Geoagiu;
 Compartimentului Contabilitate;
 Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare

                                                                                       
 

Geoagiu, 28.06.2021

          Preşedinte de  şedinţă                                                             Contrasemnează 
           Nyeste Iulia Elena                                                               p.  Secretar General
                                                                                                        jr. Vartolomei Adrian

Vot secret.  Hotărârea a fost adoptată cu 15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”.
Consilieri în funcție: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8


