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Din data de 16.09.202

I

PRIVIND ALOCAREA SUNIEI DE 33.400 LEI, SUNIA NECESARA FINANTARII
CHEI,TUIELILOR OCAZIONATE DE DESFASURAREA LA BLAJ A EVENIIIIENTULUI
50 DE ANI DE CASATORIE''
Consiliul local al municipiului Blaj intrunit in qedinla extraordinara convocall DE
prin procedura LA DISTANTA, in data de l6 septembrie 20211
l,uAnd in dezbatere Proiectul de hotirire privind alocarea sumei de 31.400 LEl, suml
necesarl finanllrii cheltuielilor ocazionate de desl'asurarea la Blaj a evenimentului ,,50 I)I'l ANI
DE CASATORIE'';
Analiz0nd raportul de specialitate nr. 3t177,{/09.09.2021 al Directiei buget finante
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului lllaj din cadrul
aparatului de specialitate a Primarului municipiului Blaj, prin care se propune alocarea sumei de
33.400 LEI, suml necesarl finanllrii cheltuielilor ocazionate de desfasurarea la lllaj a
evenimentului ,,50 DE ANI DE CASATORI[).' , cAt qi expunerea de motive - nr.-18773/09.09.2021
depusi de cltre Primarul municipiului Blaj l
Avind in vedere referatul (raportul) de avizare/aprohare al proiectului de hotirire nr.
390tt9/ 1,1.09.2021 aprobat de Primarul municipiului Blaj;
Lu6nd act de avizele favorabile ale Comisiilor de specialiate ale Consiliului local
municipiului Rlaj;
CunoscAnd prevederile Legii 2731211116 privind finantele publice, ale OUG.nr.57l2019
privind codul administrativ, prevederile HCL Rla.i nr. 55/20.0,1.2021 privind aprobarea hugetului
local al municipiului Blaj pentru anul 2021 ;
in temeiut Codului civil romin si ale arl.l29 alin.(l), alin. (2) lit.d) si ulin.(7) lit.d) si lit.p)
precum ;i ale art.l-lJ - l,l0 din Ot lG.nr.57/20l9 prir ind Clodul administratir';
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BLAJ

HOTARAgTE:

Art.l. - Consiliul local al municipiului Blaj aproba organizarea la Blaj . in data

2E

de

septembrie 2021 desfasurarea evenimentului ,,50 DE ANI DE CASATORIE".
Art.2 -a) Consiliul local al municipiului Blaj aproba alocarea sumei de -13.4fi) LFll, sumi

necesarl finanllrii cheltuielilor ocazionate de desfasurarea la Blaj
DE CASATORIE". conform urmitorului deviz de cheltuieli:

a evenimentului

,,50 DE ANI

-clv plachetediplome,flori pentru sarbatorirea a 50 de ani de casatorie, fotografii -10.000 lei
-premii 50 de ani de casatorie (30 perechi)
-15.000 lei
-masa 50 de ani de casalorie -70 persoane+120 lei/persoana
-8..100 lci

1'Ol.AL

-.r.1..t00

LEI

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

-c) Organizarea evenimentului ,, 50 DE ANI DE CASATORIE" se va face cu respectarea

mtrsurilor sanitare gi restricliilor de distan[are fizicl pentru combaterra rlspf,ndirii virusului
SarsCov-2, impuse de autoriti(ile romine de stat, potrivit cu legisla(ia stlrii de alertl.
Art,3 - Prezenta hotarare va fi cuprinsa in calendarul / programul activitatilor culturale
ale municipiului Blaj pentru anul 2021 .
Art.4 -Primarul municipiului Blaj, Direc{ia buget, Iinanle, contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate a Primarului municipiului Blaj vor duce la indeplinirr prevederile
prezentei hot5rAri.
Art.S. Prezenta hotlrAre se va comunica Institutiei Prefectului - judetul Alba, Primarului
municipiului Blaj , Secretarului general al municipiului Blaj, Directiei buget , finan{e, contabilitate
din cadrul aparatului de specialitate a Primarului municipilului Blaj.
Art.6.-Cu drept de contestatie in termen de -10 de zile de la data adoptirii prezentei hotlrAri
la instanta competenti , conform prevederilor legale - ale legii contenciosului administrativ nr. 554
/ 200,1 cu modificlrile qi completirile ulterioare.
Art.7,-Prezenta hotlrdre a fost adoptati cu un numir de 19 voturi << pentru,' valabil
exprimate, din totalul de l9 consilieri.
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