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HATÁROZATTERVEZET 

a község 1017-es  költségvetéséből 5000 lej összegeknek a biztosításáról  

a Victoria Tiream Sportegyesület számára 

 

   

 

               

           Figyelembe véve a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 

215/2001-es számú Törvény 63-as cikkelye (1) bekezdés c) és a (4) bekezdés b) betűi alattiakban 

foglaltakat,  

Tekintettel Obiş Claudiunak a Victoria Tiream Sportegyesület elnöki minőségében 1903/15.09.2017-es 

számmal benyújtott kérelmére, amelyben 5.000 lej folyósítását kéri a 2017-es, helyi költségvetésből 

sporttevékenységek lebonyolítására, javasom az 5000 lejnek a folyósítását a költségvetés (67) 

fejezetének terhére.  

 

 Figyelembe véve, hogy Mezőterem községben a Szüreti bál megrendezése hagyománnyá vált, 

amely minden év október havában kerül megrendezésre,  

 Tekintettel a 2017 márciusában kiadott 16-os számú tanácsi határozat rendelkezéseire a község 

2017-es költségvetési tételeinek jáváhagyásáról, amelyben a tanács 3000 lejt hagyott jóvá a Szüreti 

bálra a költségvetés „(67) Kultúra” fejezetében,  

továbbá a helyi közpénzügyeket szabályozó 273/2006-os számú törvény 3 cikkely (2) bekezdése 

értelmében, amelyeket megerősítenek a 21. cikkely (2) és a 22 cikkely (1) bekezdései, illetve a II 

Fejezet, 9 pontjának a) bekezdése alattiakban foglaltak 2 Mellékletből. 

           a  helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es 

számú Törvény 36-os cikkelyének (2) bekezdés b) betűje és (4) bekezdés a) betűje és a (6) bekezdés 1. 

és 4. pontjai alattiakban foglaltakat, megerősítve s a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag 

módosított és kiegészített 215/2001-es számú Törvény 45-ös cikkely (2) bekezdés a) betűje alattiakban 

foglaltak alapján              

  

 

ELHATÁROZZA: 
      

1. cikkely -  A helyi tanács jóváhagyja az 5000 lej folyósítását a a Victoria Tiream 

Sportegyesület résére – adószáma:18327286 , bank számlaszáma 

R08RZBR0000060007726008, Raiffeisen BANK, Nagykárolyi Ügynükség, ügyvezető  

Obiş Claudiu. 

2.  cikkely – A helyi tanács jóváhagyja az 5000 lejnek az 1-es pontban ismertetett céllal való 

biztosítását. 

cikkely -  A költségek elszámolása a helyi költségvetés 24670259-ös költséghelyéből történik a 

RO16TREZ54724670259XXXXX számú, nagykárolyi Államkincstárban nyitott számláról.  

3. cikkely- Mezőterem község polgármestere és a polgármesteri szakiroda megbízást kap az 

összegnek a törvény szerinti kifizetésére.  

4. cikkely – Jelen határozatot közlik Mezőterem község polgármesterével, a prefektúra 

intézményével és közzéteszik a község hivatalos honlapján www.tiream.ro  és kifüggesztik a 

hirdetőtáblákon.   

 

Mezőterem 2017 október 3-án  
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