ROMÂNIA
JUDEłUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI
HOTĂRÂRE
Privind: organizarea manifestărilor dedicate zilei de 8 Martie 2017, “Ziua F emeii”
Consiliul Local al Comunei Călinești, județul T eleorman, întrunit în ședinta ordinară din data de 25.02.2017,
AVÂND ÎN VEDERE:
- expunerea de m otive a primarului cu nr. de inregistrare 27/17.02.2017;
- raportul compartim entului de specialitate, cu nr. de inregistrare 28/17.02.2017;
- referatul adm inistratorului public, cu nr. de înregistrare 709/14.02.2017;
- prevederile HCL nr. 5/30.01.2017 privind aprobarea principalelor m anifestări cultural – artistice, sportive,
sociale și educative care se desfășoară în Comunei Călinești, județul T eleorman, pe anul 2017, precum și a unor
festivități, întâlniri oficiale și de lucru, ac țiuni și activități organizate de Primăria Comunei Călinești, județul T eleorman;
- prevederile HCL nr. 4/30.01.2017 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru anul 2017,
care privesc acțiunile de protocol, dotarea cu autoturisme și consum ul de carburanți;
- prevederile art. 1 alin. (2) și (5), anexa nr. 2, nr. crt. I, A, 2 și B ; II, A, 3 și B, 1 și 2 ; III, anexa nr. 3, nr. crt.
I, B, 6 din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor norm ative de cheltuieli pentru autoritățile adm inistrației publice și
instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. III, alin. (2) din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și
întărirea disciplinei financiare, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 5, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu
m odificările și com pletările ulterioare;
- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “b” și ”d”, alin. (4), lit. “a” și (6), lit. ”a”, pct. 1, 4, 5, 6 și 16 din
Legea nr. 215/2001 a adm inistrației publice locale, republicată, cu m odificările și completările ulterioare;
- avizul favorabil al Com isiei de specialitate pentru progame de dezvoltare economică- socială, buget
finanŃe, adm inistrarea domeniului public şi privat al com unei, agricultură, gospodărire comunală, protecŃia mediului,
servicii şi comerŃ, cu nr.de inregistrare 882/24.02.2017;
- avizul favorabil al Comisiei pentru învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃia socială, activităŃi sportive şi de
agrement,cu nr.de inregistrare 884/24.02.2017;
- avizul favorabil al Comisiei pentru administraŃia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a
drepturilor cetăŃenilor, cu nr.de inregistrare 886/24.02.2017;
În temeiul art. 45, alin. 1, art. 47, alin. 1, 2 și 3, art. 49, art. 115, alin. 1, lit. “b”, alin. 3, 5, 6 și 7 din Legea nr.
215/2001, a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă organizarea manifestărilor dedicate “Ziua Femeii” în data de 8 M artie 2017.
Art.2. Finanțarea cheltuielilor pentru organizarea manifestărilor mai sus m enționate se face de la bugetul
local al Comunei Călinești, județul T eleorm an, secțiunea de funcționare, capitolul 67.02 – “Cultură, recreere și
religie”, în limita sumei de 7.500 lei.
Art.3. Se aprobă devizul estimativ de cheltuieli pentru organizarea manifestărilor dedicate “Ziua Femeii” din
data de 8 Martie 2017, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului – Județul T eleorman, în
vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului Comunei Călinești, județul T eleorm an, Agenției Naționale a
F uncționarilor Publici, autorităților în drept și persoanelor interesate.
PREȘEDINT E DE ȘEDINȚ Ă
DUMITRU MARIN
CĂLINEŞT I
Nr. 14/25.02.2017
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SECRETAR,
JALB Ă MARIUS DUMITRU

ROMÂNIA
JUDEłUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI
Anexa la HCL nr. 14/25.02.2017
DEVIZ EST IMAT IV
privind organizarea m anifestărilor dedicate zilei de 8 M artie 2017, “Z iua F em eii”
I.
II.
III.
IV.

Cheltuieli ocazionate de organizarea m anifestărilor cultural artistice (spectacol de muzică) – 1.500 lei
Cheltuieli ocazionate de prezența invitaților la manifestări (masă oficială)
– 4.500 lei
Cheltuieli ocazionate cu oferirea de flori invitatelor
– 1.000 lei
Cheltuieli diverse
– 500 lei
T OT AL: 7.500 LEI
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