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H O T Ă R Â R E Nr. 61 
privind organizarea și sărbătorirea Ziua comunei Nufăru, județul Tulcea precum și 

stabilirea unor măsuri organizatorice prilejuite cu ocazia acestui eveniment 
 

Consiliul local al comunei Nufăru judeţul Tulcea, intrunit in şedinţă ordinara la 
data de 18 iulie 2019, fiind prezenti un numar de 11 consilieri locali;  

Având în vedere: 
- Nota de fundamentare nr. 4178/09.07.2019 a primarului comunei Nufăru; 
-Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Nufăru cu nr. 4179/09.07.2019; 
- Având în vedere avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Nufaru; 
- Având în vedere Hotârârea Consiliului Local Nufăru nr.25/2019 privind aprobarea 

bugetului local pentru anul 2019 ; 
- Având în vedere dispozitiile art.20, lit.h) şi lit.i) din Legea 273/2006 – legea finantelor 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare 
- Având în vedere dispozitiile art.129 alin.2 lit (b) si alin.(7) lit.d) din ORDONANŢĂ DE 

URGENŢĂ Nr.57/2019 din 3 iulie 2019 - Partea I privind Codul administrativ  
În temeiul prevederilor art.139 alin.1 si art.196 alin.(1) lit.a) din ORDONANŢĂ DE 

URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - Partea I privind Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1.Se aprobă organizarea Ziua Comunei Nufăru in ultima sâmbătă din luna mai a 
fiecărui an calendaristic.  

Art.2.Sumele necesare organizării acestui eveniment fiind suportate din bugetul local, 
sponsorizări și donații. 

Art.3.Primarul comunei Nufăru va contracta serviciile de organizare a manifestării 
cultural-artistice, în conformitate cu legislația în vigoare privind achițiziile publice și va 
dispune orice alte măsuri administrative pentru organizarea evenimentului. 

Art.4.Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, prin 
compartimentul de specialitate. 

Art.5.Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției 
Prefectului - județul Tulcea, primarului comunei Nufăru, compartimentului contabilitate și va 
fi făcută publică prin afișare la sediul instituției, precum si prin 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. 

 
PRESEDINTE DE SEDINTĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
CONSILIER,Iordache Constantin                                SECRETAR, Milosovici Lucian 
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