
ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A NR.14

privind sarbatorirea zilei de 8 Martie

Consiliul Local al comunei Crucea, judetul Constanta, intrunit in sedinta de indata
4 martie 2015,

Avand in vedere:
• Raportul de specialitate al compartimentului contabilitate;
• Expunerea de motive a primarului comunei, domnul Frigioi Gheorghe;
• Raportul comisiei de specialitate pentru agricultura , activitati economic- financiare ,

protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;
• Avizul de legalitate dat de secretarul comunei ;
• Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, republicata cu

modificarile si complearile ulterioare
• Art.36 alin(1) , alin(2) lit.b) si d) coroborate cu alin.4 lit. a) din Legea nr.215/2001

privind administratia publica locala , republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45 alin(1) si alin.(2) din Legea nr. 215/2001 republicata,
privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba organizarea manifestarilor dedicate sarbatoririi Zilei Internationale a
Femeii din data de 8 Martie 2015 .

Art.2. Cheltuielile pentru organizarea si desfasurarea manifestarilor prevazute la art.1
vor fi suportate din bugetul local , din sume prevazute din venituri proprii care nu vor
depasi 10 000 lei.

Art. 3. Primarul comunei prin compartimentul contabilitate va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu_____voturi pentru,_____voturi contra
si____abtineri.

Crucea - 04.03.2015

Președinte de ședințǎ, Contrasemneazǎ,

SECRETAR,

Reveicuta GURGU



PRIMARIA COMUNEI CRUCEA

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE

RAPORT

la proiectul de hotarare privind alocarea unei sume din bugetul local pentru

sarbatorirea zilei de 8 Martie

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015

precum si ale art. 36 alin(1) , alin(2) lit.b) si d) coroborate cu alin.4 lit. a) din

Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala , republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local al Comunei Crucea poate

sprijini financiar actiuni culturale conform structuriii cheltuielilor bugetare din

Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale.

In acest sens, la propunerea ordonatorului principal de credite , se va aloca

suma de 10 000 lei pentru organizarea evenimentului ocazionat de Ziua de 8

Martie , Ziua Internationala a femeii.

Fata de cele mentionate mai sus, supunem aprobarii dumneavoastra

prezentul proiect de hotarare.

Inspector,

Ilie Simona Steluta



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotrare privind sarbatorirea zilei de 8 Martie

Ziua de 8 martie este Ziua Internationala a femeii. Sarbatorirea acestei

zile reprezinta un prilej in plus pentru autoritatile locale de a cinsti femeia ,

care ne este colega, sotie, mama.

Institutia Consiliului Local Crucea a sprijinit si in anii anteriori

manifestarile dedicate acestei zile, in consecinta va rugam sa fiti de acord si in

acest an cu organizarea unei manifestari dedicate femeilor unde vor participa

aproximativ 300-400 de persoane .

Pentru asigurarea succesului acestei actiuni dedicate femeii cu ocazia

zilei de 8 Martie, va rugam sa aprobati alocarea unei sume in valoare de

10 000 de lei, valoare care va acoperi organizarea si sustinerea evenimentului.

Va multumesc,

PRIMAR,

Gheorghe FRIGIOI



JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

COMISIA DE SPECIALITATE

PENTRU AGRICULTURA, ACTIVITATI ECONOMIC-FINANCIARE, PROTECTIA

MEDIULUI SI TURISM

RAPORT

de avizare a proiectului de hotarare privind sarbatorirea zilei de 8 Martie

Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare ,

protectia mediului si turism intrunita in sedinta in data de 04.03.2015 a luat

in discutie proiectul de hotarare prezentat.

In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, au rezultat

urmatoarele:

- Proiectul de hotarare intruneste conditiile de legalitate si oportunitate

fiind necesar a se adopta de catre Consiliul local ;

- Cu prilejul analizarii proiectului de hotarare nu au fost formulate

amendamente sau propuneri de modificare a continutului actului de

autoritate.

Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate in temeiul

prevederilor Legii nr.215/2001, republicata si ale Regulamentului de organizare

si functionare a Consiliului local Crucea, comisia avizeaza proiectul in forma si

continutul prezentate spre analiza.

Presedinte,

Sandu Gheorghe


