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 H O T Ă R Â R E A    nr. 87/ 2021 

privind alocarea fondurilor necesare pentru organizarea evenimentului sportiv  

Campionatul Național de Table și Backgammon 

 

 

           Consiliul  Local al orașului Geoagiu, județul Hunedoara; 

          Având în vedere referatul de aprobare  nr. 94/16.08.2021  al primarului orașului 

Geoagiu, prin care se arata 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,  iar evenimentul sportiv ”Concurs Național de Table și 

Backgammon” a devenit o tradiție fiind așteptat atât de concurenți, cât și de cetățenii orașului, 

astfel încât este oportună organizarea sa, raportul de specialitate al Compartimentului Buget – 

financiar nr. 92/ 16.08.2021 precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 

260/27.08.2021, nr. 269/27.08.2021, nr. 278/27.08.2021. 

 În baza prevederilor art. 4 şi art. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 129 alin. (4), lit.”a”, alin.(7) lit.”d” și 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. (1)  Se alocă din bugetul local al oraşului Geoagiu pe anul 2021, capitolul 51.02. 

– Autorități executive, suma de 6.000 lei pentru organizarea evenimentului sportiv ”Concurs 

Național de Table și Backgammon”, în perioada 16–19.09.2021, în stațiunea Geoagiu Băi. 

 (2) Suma va fi utilizată pentru cheltuieli de organizare și funcționare. 

 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 Buget, Financiar; 

 Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare 

 
Geoagiu, 31.08.2021 

 Contrasemnează 

Preşedinte de  şedinţă                                                               Secretar General 

Dâncșorean Aurel Jr. CIMPOEȘU MARIA ILEANA 
 

 
 
 

 

 

 
 Hotărârea a fost adoptată cu 13  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri în funcție: 15, consilieri prezenţi: 13, cvorum necesar: 8 

 


