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  H O T Ă R Â R E A   nr.   140 / 2019 
privind alocarea fondurilor necesare pentru organizarea unor acţiuni publice în luna decembrie 

2019, cu prilejul sărbătorilor de iarnă 

 

 

           Consiliul  Local al orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 

          Avand in vedere proiectul de hotărâre nr. 140/11.11.2019,  referatul de aprobare  nr. 

140/11.11.2019 al primarului orasului Geoagiu, 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 Direcției 

de Asistență Socială Geoagiu nr. 141 / 11.11.2019, precum și avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate nr. 7744/14.11.2019, nr. 7746/14.11.2019 și nr. 7749/14.11.2019; 

 In conformitate cu dispoziţiile art. 4, art. 5 și art. 20, lit. “i” din Legea nr. 273/2006  

privind finantele 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. Aproba  organizarea unor acţiuni publice în luna decembrie 2019, cu prilejul 

sărbătorilor de  iarnă, conform  programului  detaliat în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art. 2. Aprobă alocarea sumei de 30.000 lei din cap. 67.02 – cultură, recreere, religie din 

bugetul local al oraşului Geoagiu pe anul 2019, pentru organizarea şi finanţarea acţiunilor 

menţionate la art. 1. 

Art. 3.  Justificarea şi decontarea cheltuielilor se va face în baza documentelor 

justificative, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

           Art. 4.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

          Art.  5. Prezenta hotărâre se comunică: 

• Instituţiei prefectului judeţul Hunedoara; 

• Primarului oraşului Geoagiu;  Compartimentului buget, financiar, Direcției de Asistență 

Socială Geoagiu; Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare 

 

Geoagiu, 14.11.2019 

         Preşedinte de  şedinţă                                                 Contrasemnează  Secretar  

              Ing. Mariș Simion                                                           jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 
 

 

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

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 
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ANEXA la HCL nr. 140 / 2019 

 

 

        

 

PROGRAMUL ACŢIUNILOR 

care se vor desfăşura în luna decembrie 2019 

cu prilejul sărbătorilor de iarnă 

 

 

 

 

- În seara zilei de 05.12.2019 se va deschide « Orăşelul Copiilor » Geoagiu, fiind organizat 

un concert de colinde şi se vor oferi dulciuri copiilor prezenţi în orăşel 

 

- În data de 04.12.2019 vor fi acordate dulciuri copiilor înscrişi la grădiniţele şi scolile 

primare de pe raza oraşului Geoagiu ; 

 

- In perioada premergătoare Crăciunului, la sediul Primăriei oraşului Geoagiu, vor fi 

primite grupurile de colindători anunţate, pentru care vor fi asigurate produse constând în 

dulciuri, sucuri, apă. 

 

 

 

Geoagiu, 14.11.2019 

         Preşedinte de  şedinţă                                                 Contrasemnează  Secretar  

              Ing. Mariș Simion                                                           jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 

 

 
 

 

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

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

 


