ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr.___25__/2018
PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME PENTRU ORGANIZAREA ACTIUNII:
„ SARBATOAREA MESTERILOR POPULARI OBARSA- EDITIA A XXI ’’
”
Consiliul local al comunei Tomesti , judeţul Hunedoara ;
Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel
nr. 19/04.05.2018 cu privire la alocarea unei sume pentru organizarea actiunii : “ Sarbatoarea mesterilor
popular Obarsa –Editia XXL”
Având în vedere expunerea de motive a Primarului comunei Tomesti nr. 3/25 din 04.05.2018
prin care se propune alocarea unei sume pentru organizarea actiunii : “ Sarbatoarea mesterilor popular
Obarsa –Editia XXL”organizate la nivelul comunei Tomesti in anul 2018 precum si aprobarea unei taxe
pentru utilizarea temporară a locurilor publice in vederea comercializarii de produse alimentare si
nealimentare ;
Tinand cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Tomesti nr. 4/25 din 04.05.2018 , precum si de avizul favorabil al comisiei de
specialitate al Consiliului local al comunei Tomesti pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală,
protecţia mediului, servicii şi comerţ nr. 5/25 din 28.06.2018 ;
In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si
completarile ulterioare, a art.486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare precum si in temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.a si art.45 alin.2 lit.a din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001 , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare şi ale
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica :
;
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba alocarea sumei de 20.000 lei de la capitolul bugetar 67.03.07 . “ Camine culturale “
Art.2.Se aproba taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice in vederea comercializarii de
produse alimentare si nealimentare in valoare de 5 lei /mp ;
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul buget, finante
din cadrul Primariei comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara ;
- Primarului comunei Tomesti ;
- Compartimentului buget, finante
- Persoanelor in cauza

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Paul Cristian-Dumitru

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Giurgiu Sanda

Tomesti 29.06.2018
Nota : Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis si liber , cvorumul fiind de: __8____ voturi
„pentru” ; - voturi „împotrivă”, 1 abţineri. (Oprisa Simonel Florin) .

