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HOTARAREA NR. I3I
Din data de 16.09.201

I

75.OOO LEI. St'NIA \ECESARA FINANTARII
N,IANIFESTARILOR ORGANIZATE DE IIIUNICIPIUI- BI,AJ -.,BOGATIILE TOANTNEI /
ZIUA RECOLTEI - BLAJ 202I". NTANIFESTARI CARE SH VOR DESFA$URA LA BI,AJ. iN
DATA DE I9 SEPTENTBRIE 2O2I

PRIvI\D ALOCAREA SU]\IFII DE

Consiliul local al municipiului Bla.l intrunit in gedinla extraordinara convocatl DE
iXOlfA prin procedura LA DISTANTA, in data de l6 septembrie 2021;
Luind in dezbatere Proiectul de hotlrdre privind alocarea sumei de 75.000 LEI, sumi
necesarl finanllrii manifestarilor organizate de Nlunicipiul Blaj -,. BOGATIILE TOAMNEI /
ZIUA RECOLTEI - BLAJ 2021", manifestlri care se vor desflqura la Blaj, in data de 19

septembrie 2021;

Analizind raportul de specialitate nr. 39057/14.09.2021 al Directiei buget finante
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blaj din cadrul
aparatului de specialitate a Primarului municipiului Blaj, prin care se propune alocarea sumei de
75.000 LEI, sumi necesarl finanlIrii manifestarilor organizate de Nlunicipiul Blaj -,,
BOGATIILE TOANTNEI / ZIUA RECOLTEI - BLAJ 2021", manifestlri care se vor desftrgura la
Blaj,in data de 19 septembrie 2021, cit qi expunerea de motive - nr.39056/14.09.2021 depusl de
ctrtre Primarul municipiului Blaj;
Avdnd in vedere referatul (raportul) de avizare/aprobare al proiectului de hottrr6re
nr.39089/14.09.2021 aprobat de Primarul municipiului Blaj;
LuAnd act de avizele favorabile ale Comisiilor de specialiate ale Consiliului local

municipiului Blaj;
Cunoscind prevederile Legii 27 312006 privind finantele publice, ale OUG.nr.57l2019
privind codul administrativ, prevederile HCL Blaj nr.55/20.0;1.2021 privind aprobarea bugetului
local al^municipiului Blaj pentru anul 2021;
ln temeiul Codului civil roman si ale art.l29 alin.( I ), alin. (2) lit.d) si alin.(7) lit.d) 1i lit.p)
precum qi ale art.l-1-1 - l.l0 din OLl(J.nr.57i2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BLAJ

HOTARA$rr:

Art.l. - Consiliul local al municipiului Blaj aproba organizarea la Blaj , in data de
l9 septembrie 2021 a manifestirilor tradirionale ,,BOGATIILE TOANINEI / ZIUA RECOLTEI BLAJ 2021".
Art.2 -a) Consiliul local al municipiului Blaj aproba alocarea sumei de 75.000 lei, din
bugetul local al municipiului Blaj pe anul 2021 , suml necesarl oraganizirii manifestirilor

"BOGATIILE TOAMNEI I ZIUA RECOLTEI - BI,AJ 2021 " in
l9 septembrie 2021, conform urmitorului deviz de cheltuieli:
-cheltuieli organizare si comunicare (alise anunturi,spoturi publicitare, banere

servitl formaliilor artistice
-premii acordate producltorilor agricoli
-prestari servicii artistice
-masa

=

=
=

data

de

2.000 lei

l8.000lei
.12.000 lei

= l-1.000 lei

T0TAI,

=

75.(XX) lei

-b) Justificarea si decontarea acestor cheltuieli se vor face in conformitate cu prevederile
legale.

-c) Organizarea manifestirilor tradilionale,.BOGATII t,E TOAMNEI / ZItIA RF]COLTEI
BLAJ
2021" se va face cu respectarea mlsurilor sanitare;i restricfiilor de distan[are fizici pentru
combaterea rlsp6ndirii virusului SamCov-2, impuse de autoriti(ile romine de stat, potrivit cu
legislafia stlrii de alertl.
Art,-i - Prezenta hotarare va fi cuprinsa in calendarul / programul activitatilor culturale
ale municipiului Blaj pentru anul 2021 .
Art.4 -Primarul municipiului Blaj. Direclia buget. finan(e. contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate a Primarului municipiului Blaj vor duce la indeplinirr prevederile
prezentei

hotlriri.

Art.S. Prezenta hotirire se va comunica Institutiei Prefectului - judetul Alba, Primarului
municipiului Blaj , Secretarului general al municipiului Rlaj, I)irectiei buget, [inan{e, contabilitate
din cadrul aparatului de specialitate a Primarului municipilului Blaj.
Art.6.-Cu drept de contesta(ie in termen de 30 de zile de la data adoptirii prezcntei hotirAri
la instanfa competentl , conform prevederilor legale - ale legii contenciosului administrativ nr, 55.1
I 2004 cu modificirile 9i completirile ulterioare.
Art.7.-Prezenta hotirire a fost adoptati cu un numir de 19 voturi << pentru > valabil
exprimate, din totalul de l9 consilieri.
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