ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMIJNA BELI$
CONSILIUL LOCAL

HOTARAR.EA

NR.32
DIN 05 MAI2017

privind alocarea unei sume din bugetul local al comunei pentru organizareaunui concurs
" ICOANA MICULUI CRESTIN " desfasurat la " Manastirea Rasca Transilvana "

Consiliul local al comunei Beliq, judelul Cluj, intrunit in gedinta ordinard din data

05 mai

lotl;

Avand

in

vedere adresa nr.363

din

de

10.04.2017, inregistrata sub nr.1.812 din

10.04.2017 in vederea alocarii unei sume din bugetul local al comunei pentru organizarea unui
concurs " ICOANA MICULUI CRESTIN " desfasurat la " Manastirea Rasca Transilvana ";
Luand in dezbatere proiectul de hotarare initiat de domnul Matis Mircea consilier

-

local, in bazaraportului de specialitate nr.2.142 din27.04.2017;
Avand in vedere avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al comunei Belis;
Tinand seama:
-H.C.L. nr.22 din22 martie 2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei Belis,
pentru anul2017, cu modificarile si completarile ulterioare;
-art. 36 alin. 4 lit. a si alin. 6 lit. a (l) din Legea administrafiei publice locale
nr.2l 5 I .2001, cu modifi carile si completari le ulterioare ;
In temeiul prevederilor art.45 alin. I si alin.2 lit. a din Legea administrafiei publice
locale nr.2l5l200l, cu modificarile si completarile ulterioare;

rrOrARASrr:

Art.l.Se aprobd alocarea sumei de 4.000 lei din fondurile bugetului local al comunei
Belig pentru organizarea unui concurs " ICOANA MICULUI CRESTIN " - concurs de icoane
pe sticla si pricesne, traditii si obiceiuri, poezie, port popular, desfasurat la " Manastirea Rasca
Transilvana ".
Art.Z. Cu ducerea la indeplinirc a prezentei hotirari se incredin[eaza primarul comunei
Belig, compartimentul financiar-contabil si persoana desemnatd cu desfdgurarea acestei activitatii.
Art.3. Prczenta hotdrare va fi comunicatd:
-Institufiei Prefectului - Judelul Cluj;
-Persoanei de semnate cu des fagur ar ea activ itatii ;
-Compartimentului financiar-contabil din cadul Primariei comunei Belig
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SECRETAR
VIOLETA TRIFU

Prezenta hotarare a fost adoptata cu:

-Nr.consilieri alesi
-Nr.consi I ie ri pr ezenti
-Nr.voturi "pentru"
-Nr.voturi " impotriva
-Nr.voturi " abtineri "
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