
    

ROMÂNIA 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

  

   H O T Ă R Â R E A  nr. 32 / 2023 

privind aprobarea achiziționării echipamentului de dans pentru membrii Trupei de dans modern „The 

Power” a Casei de Cultură „Ioan Budai Deleanu” din orașul Geoagiu, judetul Hunedoara    

 

          Consiliul  Local al orașului Geoagiu, județul Hunedoara; 

          Având în vedere referatul de aprobare  nr. 33/14.03.2023 al primarului orașului Geoagiu, prin 

care se arată că este oportună și necesară asigurarea fondurilor pentru achiziționarea echipamentului de 

dans pentru membrii Trupei de dans modern „The Power” a Casei de Cultură „Ioan Budai Deleanu” 

din orașul Geoagiu, judetul Hunedoara,  raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții Publice 

nr. 33/14.03.2023, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local 

înregistrate sub nr. 110/15.03.2023, nr. 113 /15.03.2023 și nr. 116/15.03.2023;   

 Ținând seama de dispozițiile  HCL Geoagiu   nr.  48 / 27.03.2017 privind actualizarea  

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Trupei de dans modern „The Power”; 

 În baza prevederilor: 

- art. 4 şi art. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

- art. 2 alin. (2) și alin. (3) lit. b, art.15 alin. (2) lit. ”a” din  Ordonanţa de Urgenţă nr. 118/2006,  

privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi 

completările ulterioare 

- art. 7 alin. (7) lit. ”d” din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 129 alin (4) lit. “a”, alin. (7) lit. ”d” și ”e”, art. 139 alin. (3) 

lit. a și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

                                                 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă achiziționarea echipamentului de dans pentru membrii Trupei de dans 

modern „The Power” a Casei de Cultură „Ioan Budai Deleanu” din orașul Geoagiu, judetul Hunedoara, 

constând într-un număr de 22 costume de dans (collage jacket și pantalon trening). 

   (2) Se alocă suma de 7.000 lei, din bugetul local al orasului Geoagiu pe anul 2023, cap. 51.02 – 

Autorități publice și acțiuni externe, pentru  plata produselor identificate la alin. (1). 

Art. 2.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

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

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

potrivit prevederilor legale în vigoare. 

Art.  4. Prezenta hotărâre se comunică: 

• Instituţiei prefectului judeţul Hunedoara; 

• Primarului oraşului Geoagiu; 

• Compartimentului Buget, Financiar; 

• Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare 
Geoagiu, 15.03.2023  

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                Vlad  Ovidiu                                                                                 Secretar General 

                                                                                                                    jr. Cimpoeşu Maria 
 
 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu 15  voturi  „pentru” , 0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri în funcție: 15, consilieri prezenți: 15, cvorum necesar: 8. 


