
 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

GEOAGIU 

  
 H O T Ă R Â R E A  nr.  66/ 2022 

privind alocarea fondurilor necesare pentru organizarea unor evenimente cultural - artistice  

  

 

           Consiliul  Local al orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 

          Avand in vedere proiectul de hotărâre nr. 69/18.05.2022, referatul de aprobare al primarului 

orasului Geoagiu nr. 69/18.10.2022, prin care se arata că in acest an  au fost cuprinse  sume în bugetul 

local al oraşului Geoagiu pentru susţinerea  unor evenimentele culturale, dar sumele cuprinse in 

bugetul local nu au o alocare specifică, se impune ca prin hotărâre a consiliului local să se stabilească 

destinaţia lor pe obiective, raportul de specialitate al Compartimentului Implementare Proiecte  nr. 

73/18.05.2022 precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 155/24.05.2022, 

179/24.05.2022 și 203/24.05.2022; 

 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” si ale art. 139 alin. (3)  

din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

                                                 

 H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1. Se alocă din bugetul local al oraşului Geoagiu pe anul 2022, capitolul 67.02. – Cultură, 

recreere, religie, suma de 37.000 lei pentru organizarea unor evenimente cultural artistice cuprinse în 

planul de activități al anului 2022, după cum urmează: 

- 26.06.2022 – Aurel Vlaicu – Ziua Aviației – 10.000 lei. Suma va fi utilizată pentru acordarea 

de diplome și cupe copiilor participanți la cross, organizarea unui spectacol folcloric și pentru 

cheltuielile aferente organizării unei demonstrații aviatice. 

- 01 – 03.07.2022 – Geoagiu – Băi, eveniment dedicat cunoașterii istoriei locurilor : ”Să-I 

cunoaștem pe străbunii noștri daco-romani”- 22.000 lei. Suma va fi utilizată pentru a asigura 

prezența la eveniment  a Asociației Terra Dacica Aeterna din Cluj Napoca, care prestează 

servicii de animație și reenactment antic, asigurarea materialelor necesare pentru reconstituirea 

scenelor istorice, suportarea cheltuielilor de cazare pentru membrii acestei asociatii și servicii 

de promovare in mass-media a evenimentului. 

- 23 - 24.07.2022 – Văleni –  ”Fii satului Văleni” – 5.000 lei. Suma va fi utilizată pentru 

organizarea unui spectacol folcloric. 

             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, 26.05.2022 

Preşedinte de  şedinţă                                                                         Contrasemnează  

Coca Nicolaie                                                           Secretar General                                                                                                                 

                                                                            jr. Cimpoeşu Maria  
 

 

 

 
Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi:15, cvorum necesar: 8 

 



 

 

 

 


