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U.A.T. BLAJ - CONSILIUI- LOCAL
Piala I 8.18 nr. 16, cod 5 I 5-100, judelul.Alba
tel: 0258 -7101l0; fax: 0258-7l0Ol4
e-mai l: primurieblaj @ rcnet.ro

HOTARAREA NR.82
Din data de 12.05.2022
PRIVINT' ALOCAREA SUNIEI DE 372,604 LEI, DIN BUGETUL LOCAL AFERENT
ANULUI 2022DE LA CAP, 67.02 CULTURA, RECREERE, RELIGIE PENTRU
FINANTAR,EACHELTUIELILOR OCAZIONATE DE DESFASURAREA LA BLAJ A
wIAN IFESTA RII-" SARBATOA REA LIBE RTATII 2022 >

Consiliul local al municipiului Blaj intrunit in gedin(a extraordinartr convocattr de indattr
prin procedura LA DISTANTA in data de 12.05.2022;;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare, prin care se propune alocarea sumei de 372,604
lei, din bugetul local aferent anului 2022,, de Ia cap.67.02 cultura, recreene, religie pentru
linantarea cheltuielilor ocazionate de desfasurarea la Blaj a manifestarii < S.{RBATOAREA
LIBERTATII 2022';
Analizand raportul de specialitate nr. 27203/09.05.2022 al Direcliei buget finante
contabilitute din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bl4j, prin care se
propune alocarea sumei de 372,604 lei, din bugetul local aferent anului 2022 de la cap.67.02
cultura, recreere, religie pentru linantarea cheltuielilor ocazionate de desfasurarea la Blaj a
manifestarii " SARBATOAREA LIBERTATII 2022" cat si expunerea de motive nr.
27201109.05.2022 a Primarului Nlunicipiului Blaj ;
Avind in vedere referatul (raportul) de avizare/aprobare al proiectului de hotlrflre nr.
275M111.05.2022 aprobat de Primarul municipiului Blaj;
Luind act de avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
municipiului Blaj;
CunoscAnd prevederile Legii 27312OO6 privind Iinantele publice, ale Legii bugetului de stat
pentru anul 2022, HCL Blaj nr.29l10.02.2022 privind aprobarel bugetului local al municipiului
Blaj pentru anul 2022, prrvederile art.l29 alin (l), alin (2) lit.b) qi d) alin (7) punctul a), b) $i e)
din OUC nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modilicarile si completarile ulterioare;
in temeiul art. 129, 134 alin (l) lit. a), alin (4), art.l35, art.136 alin.(t), art.!37, art.l38 si
art.l39 alin.(3) lit. b) din OUG nr.57l2019 privind Codul administrativ, cu modilicarile si
completarile ulterioare;
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Art,l,- Consiliul Local al l\lunicipiului Blaj aproba alocarea sumei de de 372.60.1 lei, din
bugetul local al municipiului Blaj, aferent anului 2022 de la cap.67.02 cultura, recreere, rtligie,
pentru finantarea cheltuielilor ocazionate de desfasurarea la Blaj a manifestarli
{ SARBATOAREA LIBERTATII 2022*, conform urmatorului deviz estimativ :

-

tarif artisti -225.0ffi lei
cazar,e artisti -10.2fi) lei
inchirierc scena -E3Jffi lei
servicii paza -5.4fi) lei
lnchirierr toalete ecologice -25,704 lei
drrpturi de autor-20.fi)0 lei
cheltuieli protocol, masa (artisti, scenaristi)
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-b) Justilicarea acestor cheltuieli se va face in conformitate cu prcvederile legale
Art.3.- Directia buget linante conlabililate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Blaj va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.4.- Prrzenta hotarare se va comunica Institutiei Prtfectului - judetul Alba, Primarului
municipiului Blaj, secretarului municipiului Blaj, Directiei buget finante contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blaj
Art.S. a) Prezenta hotilrire se va supune controlului de legalitate exertitat de Prefect, in
condi(iile OUG.nr.57l20 l9 privind Codul administrativ.
b) Prezenta hottrrire poate fi contestattr in termenele, conditiile qi la instanla
competentil, stabilite in conformitate cu prcvederilor legale - ale legii contencimului administrativ
nr. 554 / 20M cu modilictrrile 9i completirile ulterioart.
Art.6.- Prezenta hotarart a fost adoptata cu un numar de 18 voturi <pentru,' valabil
exprimate, din totalul de 19 consilieri, dl.cons lbina Dorin -nu a transmis votul.
Art.2.- a) Nlanifestarea dedicata Sarbatorii Libertatii va

conrJs E\INEAZA.
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