
HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 6.000 lei cu ocazia desfășurării Festivalului Multietnic

Internațional în localitatea Stanciova, oraș Recaș, în luna iunie 2017

                         Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Recaș prin care propune alocarea sumei de 6.000

lei cu ocazia desfășurării Festivalului Multietnic Internațional în localitatea Stanciova, oraș Recaș,
în luna iunie 2017;

 referatul cu nr. 8.327 / 25.05.2017 întocmit de viceprimarul și vizat de Serviciul Economic din cadrul
Primăriei orașului Recaş;

 cererea formulată de domnul Milin Ilie Radoslav, în calitate de președinte al organizației  “Uniunea
Sârbilor din Stanciova”, înregistrată la Primăria orașului Recaș cu nr. 8.240 / 24.05.2017;

 prevederile Legii nr. 6/2017, privind bugetul de stat pe anul 2017; 
 prevederile  Legii  nr.  273/2006,  privind  finanţele  publice  locale,  cu  completările  şi  modificările

ulterioare;
 prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  al  orașului  Recaș  nr.  95  /  24.03.2017,  privind  aprobarea

bugetului local al oraşului Recaş, bugetului de credite interne şi al bugetului „Autofinanţate” pe anul
2017;

 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Recaş, prin care se acordă aviz favorabil;
 prevederile art. 36 alin (1) şi alin (2) lit. d), alin. (6), lit. a) pct. 4, şi în temeiul art. 45 din Legea nr.

215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
 
Art.  1  . –  Se  aprobă  alocarea  sumei  de  6.000  lei  cu  ocazia  desfășurării  Festivalului  Multietnic
Internațional în localitatea Stanciova, oraș Recaș, în luna iunie 2017.

Art.  2  -  În  termen  de  maximum  180  de  zile  de  la  data  primirii  sprijinului  financiar,  conducerea
organizației “Uniunea Sârbilor din Stanciova” va prezenta Serviciului Economic din cadrul aparatului de
specialitate  al  Primarului  Orașului  Recaș  deconturi  justificative  privind  modul  de  utilizare  a  sumei
repartizate.

Art.  3. –  Ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  de  încredinţează  primarului  orașului  Recaș  și
Serviciului Economic din cadrul Primăriei oraşului Recaş.

Art. 4. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Trezoreriei Timișoara;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Domnului Milin Ilie Radoslav;
- Cetăţenilor, prin afişare la sediul primăriei şi mass-media locală.

                                                                       Preşedinte de şedinţă                                 Contrasemnează
   Consilier                                              Secretar oraș

                                                     Ștefan BUGA                                   Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 31.05.2017
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 6.000 lei cu ocazia desfășurării Festivalului Multietnic

Internațional în localitatea Stanciova, oraș Recaș, în luna iunie 2017

                         Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
 referatul cu nr. 8.327 / 25.05.2017 întocmit de viceprimarul și vizat de Serviciul Economic din cadrul

Primăriei orașului Recaş privind alocarea sumei de 6.000 lei cu ocazia desfășurării  Festivalului
Multietnic Internațional în localitatea Stanciova, oraș Recaș, în luna iunie 2017;

 cererea formulată de domnul Milin Ilie Radoslav, în calitate de președinte al organizației  “Uniunea
Sârbilor din Stanciova‘, înregistrată la Primăria orașului Recaș cu nr. 8.240 / 24.05.2017;

 prevederile Legii nr. 6/2017, privind bugetul de stat pe anul 2017; 
 prevederile  Legii  nr.  273/2006,  privind  finanţele  publice  locale,  cu  completările  şi  modificările

ulterioare;
 prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  al  orașului  Recaș  nr.  95  /  24.03.2017,  privind  aprobarea

bugetului local al oraşului Recaş, bugetului de credite interne şi al bugetului „Autofinanţate” pe anul
2017;

 raportul  comisiei  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  local  Recaş,  prin  care  se  acordă  aviz
________; 

 prevederile art. 36 alin (1) şi alin (2) lit. d), alin. (6), lit. a) pct. 4, şi în temeiul art. 45 din Legea nr.
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
 
Art.  1  . –  Se  aprobă  alocarea  sumei  de  6.000  lei  cu  ocazia  desfășurării  Festivalului  Multietnic
Internațional în localitatea Stanciova, oraș Recaș, în luna iunie 2017.

Art. 2 - În termen de maximum 15 de zile de la data primirii sprijinului financiar, conducerea  organizației
“Uniunea Sârbilor din Stanciova” va prezenta Serviciului Economic din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului Orașului Recaș deconturi justificative privind modul de utilizare a sumei repartizate.

Art.  3. –  Ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  de  încredinţează  primarului  orașului  Recaș  și
Serviciului Economic din cadrul Primăriei oraşului Recaş.

Art. 4. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Trezoreriei Timișoara;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Domnului Milin Ilie Radoslav;
- Cetăţenilor, prin afişare la sediul primăriei şi mass-media locală.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ
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CONSILIER LOCAL _____________                        VIZAT SECRETAR ORAŞ,
                                   C.j. MOLDOVAN CĂTĂLINA
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Nr. 8.327 / 25.05.2017

                        Vizat,                                                                                 Aprobat,
              Şef Serviciu Economic                                                                   Primar       
   Ec. PETRARIU NARCISA CONSTANȚA                                     Ing. PAVEL TEODOR

                  Către, 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ

REFERAT
privind alocarea sumei de 6.000 lei cu ocazia desfășurării Festivalului Multietnic

Internațional în localitatea Stanciova, oraș Recaș, în luna iunie 2017

Având în vedere prevederile Legii nr. 6/2017, privind bugetul de stat pe anul 2017;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu
completările şi modificările ulterioare;

Ținând  seama  de  prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  al  orașului  Recaș  nr.  95  /
24.03.2017, privind aprobarea bugetului local al oraşului Recaş, bugetului de credite interne şi
al bugetului „Autofinanţate” pe anul 2017;

Luând în considerare de expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată
sub nr. 8.307 / 24.05.2017,

Propun  analizarea în  şedinţa  de  consiliu  local  a  posibilităţii  adoptării  unei  hotărâri  a
Consiliului Local Recaş privind alocarea sumei de 6.000 lei cu ocazia desfășurării Festivalului
Multietnic Internațional în localitatea Stanciova, oraș Recaș, în luna iunie 2017.

      Viceprimar oraș Recaș, 
      CARCEA CONSTANTIN
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