ROMANIA
JTJDETUL sArnl
COMTII{A BOBOTA

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 65
DIN 29.11.2016
privind alocarea sumei de 4000 lei din bugetul local pe anul 2016 pentru organizarea
ac{iunii culturale ,, Aniversarea a 230 de ani de la infiinfarea invl{imintului in co.una
,,
Bobota qi comemorarea a200 de ani de Ia moartea lui Gheorghe
$incai
Consiliul local al comunei Bobota, judetul Silaj;
Avind in vedere
expunerea de motive a primarului comunei Bobota inregistrati sub nr. 8093 122.lt 2016,
raportul de specialitate prezentat de Compartimentul de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului cu nr. 8097 din 23.lI.ZOl6,
HCL nr. 13131 03 2016 privind declararea lunii noiembrie 2016- Luna culturii in comuna
Bobota,
- prevederile Legii nr.27312006 privind finantele publice locale;
- prevederile art.36 (z),lit."d" din Legea nr.215l2OO1, privind administralia public[ locall,
republicatS, cu modific[rile qi complet6rile ulterioare,
- avizul comisiilor de specialitate a Consiliului Local Bobota;
In temeiul art.45 si al art. 115 lit. b). din Legea rv.215l2OO1, privind administratia publica
local[, republicat[ cu modific[rile qi completirile ulterioare,
.
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HOTA RA$TE:
ART. 1. Se aprobl organizarea acliunii culturale oo Aniversarea a 230 de ani de Ia
infiinfarea invi{Imflntului in comuna Bobota qi comemorarea a200 de ani de la moartea lui
Gheorghe $incai ", in comuna Bobota, in data de 16 decembrie 2016.

ART. 2. Se aprobi alocarea sumei de 4.000 lei din bugetul local pe anul 2016,sum5
prevdzutd,la Cap. 67 .02.03.07 C[mine culturale, ar|. 59.02.00- Acliuni cu caracter qtiinfific si social
cultural, pentru organizareaac{iunii culturale menlionatl la art. l.
ART.3. Cu ducere la indeplinirea prezentei se incredin\eazd primarul comunei Bobota prin
compartimentul contabil qi in colaborare cu $coala Gimnazial[,,Gheorghe $incai" Bobota.
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ART.4 Prezenta

comunic[ la:
Institutia Prefectului Judefului Sdlaj;
Primarul comunei ;
Compartimentul contabil;
se

Dosar Eedinl6;
Dosar hotlrdri.

PRE$EDINTE DE $EDINT,{,

Gurziu George
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