JUDETUL TULCEA
COMUNA NUFARU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E Nr.56

privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale,
educative şi religioase care se desfăşoară în comuna Nufaru în anul 2019
Consiliul local al comunei Nufăru judeţul Tulcea, intrunit in şedinţă ordinara la
data de 26 iunie 2019, fiind prezenti un numar de 11 consilieri locali;
Având in vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Nufaru, în calitatea sa de iniţiator,
înregistrat sub nr.3677/12.05.2019;
- rapoartele compartimentui de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Nufaru, înregistrate sub nr. 3569/07.06.2019 şi nr.2966/13.05.2019;
- Prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi d) coroborate cu alin. (4). lit. a), respectiv
alin. (6) lit. a) punctele 1, 4, 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
Tinând cont de avizul comisiei de specialitate a consiliului local;
In conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările si completările
ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1 – Se aprobă Lista principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale,
educative şi religioase care se desfăşoară în comuna Nufaru în anul 2019, conform Anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor
prevăzute la Art.1, se face de la bugetul local, din sume prevăzute din venituri proprii şi
sponsorizări atrase în acest scop.
Art.3 – Secretarul comunei Nufăru județul Tulcea va comunica prezenta hotărâre
Institutieu Prefectului - Judetului Tulcea, precum şi se aduce la cunostinţa publica prin
afisarea la sediul primariei, precum si publicarea pe site-ul http://www.primarianufaru.ro.
Prezenta Hotararea a fost adoptata cu votul a 11 consilieri prezenti din totalul de 11
consilieri alesi.
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