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HOTARAREA NR. I53
Din data de 12.10.2021

PRIVIND APROBAREA FINANTARII DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BLAJ A SUMEI DE 65.000 LEI REPREZENTAND COTIZATIA PENTRU ANUL 2021
LA ASOCIATIA " BLAJ 2020 "
Consiliul local al municipiului Blaj intrunit in qedin{a extraordinari convocati
DE iNDATA prin procedura LA DISTANTA, in data de l2 octombrie 2021;
Luand in dezbatere Proiectul de hotarare, prin care se propune aprobarea finantarii
din bugetul local a sumei de 65.0fi) lei reprezentand cotizatia pentru anul 2021 la la
ASOCIATIA ,,BLAI 2020" ;
Analizand raportul de specialitate nr. 40708/30.09.2021 al Directiei buget finante
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Blaj prin care
se propune aprobarea finantarii din bugetul local de la cap.67.02 Cultura, recreere, religie
a sumei de 65.0fi) lei reprezentand cotizatia pentru anul 2020 la ASOCIATIA,,BLAJ 2020"
Expunerea de motive nr. 40707/30.09.2021 a Primarului municipiului Blaj prin care se
propune aprobarea finantarii din bugetul local de la cap.67.02 Cultura, recreere, religie
a sumei de 65.0fi) lei reprezentand cotizatia pentru anul 2020 la la ASOCIATIA ,,BLAJ
2020"
Luand in considerare prevedeile Hotararii AGA nr.l 110,02.2021a Asociatiei ,,BLAJ
2020 " in legatura cu stabilirea cotizatiei pentru anul 2021 , a prevederilor art 16 lit.k) din
Statutul Asociatiei BLAJ 2020 cat si prevederile din Actul Constitutiv al Asociatiei BLAJ
2020;
Av6nd in vedere raportul de avizare / aprobare al proiectului de hotirire .
nr.41.218/05.10.2021 aprobat de Primarul municipiului Blaj;
LuAnd act de avizele favorabile ale Comisiilor de specialiate ale Consiliului local

municipiului Blaj;
Cunoscand prevederile art.l29 alin.(l) si alin.(2) lit.d) si e) si alin (7) si alin. (9) lit.a)
din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ;

In temeiul art. 134 alin (l) lit. a), alin(4), art.l35, art.l36 alin.(l), art.l37, art.l38 si
art.139 din OUG nr.57l2019 privind Codul administrativ
CONSILruL LOCAI, AL MUNICIPIULUI BLAJ

HOTARASTE:

Art.l.- Consiliul local al municipiului Blaj

ia act si isi insuseste Hotararea Adunarii
Generale a Asociatilor nr.1110.02.2021 de la ASOCIATIA ,,BLA.I 2020" , conform anexei,
parte integranta din prczenta hotarare.
Art.2. - Consiliul Local al municipiului Blaj aproba alocarea sumei de 65.000 lei din
bugetul local de la cap.67.02 Cultura, recreere , religie , suma neprezentand cotizatia
pentru anul 2021 la ASOCIATIA,,BLAJ 2020".
Art.3- Directia buget finante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Blaj va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.4.- Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Alba, Primarului
municpiului Blaj, Secretarului general al municipiului Blaj, Directiei buget finante din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blaj, Asociatiei .. Blaj 2020

".

Art.5. a) Prezenta hotirire se va supune controlului de legalitate exercitat de Prcfect,
in condifiile OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

hotir6re

poate fi contestati in termenele, condiliile Ei la instan(a
competentS, stabilite in conformitate cu prevederilor legale - ale legii contenciosului
administrativ nr. 554 I 2O04 cu modificlrile qi completirile ulterioare.

b) Prezenta

Art.6. Prezenta hotirAre a fost adoptati cu un numar de l8 voturi << pentru >
valabil exprimate, I (unu) vot impotriva dl. Cons. Voina Dorin din totalul de 19 consilieri.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
CONSILIER LOCAL,
Fratila Liliana Eufimia
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