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PROIECT  DE  HOTĂRARE 
privind  stabilirea datei  pentru desfăşurarea  celei de - a IX- a ediţii  a Zilei comunei Tiream şi 

alocarea sumei de 30.000 lei  din bugetul local  
  
 

 Având în vedere prevederile art.63 alin(5) lit.c)  din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale,,republicată,cu modificările şi completările ulterioare, 

Văzând proiectul de  buget pe anul 2017 aprobat prin HCL.nr.16 din 27 martie 2017 
privind aprobarea  bugetului  local de venituri şi cheltuieli al comunei Tiream pe anul 2017, prin 
care s-a alocat suma de 30.000 lei  pentru organizarea şi desfăşurarea celei de a IX –a ediţii a 
Zilei comunei Tiream, precum şi Anexa 2 Cap.II, pct.9 ,lit.a),din  Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale ,cu modificările şi completările ulterioare; 
          Luând în considerare faptul că  ediţia a VIII-a  a zilei comunei Tiream s-a desfăşurat în 
data de 30 august 2014, respectiv în ultima duminecă din luna august ,ediţie considerată 
reuşită de toate sursele media din judeţ, considerăm că cea de a IX-a ediţie să se desfăşoare 
în  data de 5  august 2017; 
          În temeiul prevederilor art.36 alin. (1) ,(2) ,lit.(d) ,alin.(6) ,pct.1,4,5,6, coroborate cu  
prevederile art.45 alin.(2) lit.a)  din Legea nr.215/2001  a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
          Art. 1. -  Consiliul local al comunei Tiream stabileşte data de 5 august  2017  pentru 
desfăşurarea celei de-a IX-a ediţii a Zilei comunei Tiream . 

Art.2. – Manifestările cultural - artistice  şi sportive ,  organizate cu ocazia sărbătoririi 
evenimentului cultural stabilit la art.1, se vor desfăşura  pe terenul de fotbal al comunei Tiream 
, situat în localitatea Tiream , str. Gării , nr. fără număr. 
 Art.3.- Consiliul local al comunei Tiream aprobă alocarea sumei de 30.000 lei  din 
bugetul local, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea acestei sărbători 
locale. 
 Art.4. -  Decontarea cheltuielilor se  va face din disponibilul Cap. 51.20 „Adm. publică”  
Art.20.30.30.    
  Art.5. - Se mandatează primarul  comunei Tiream, să stabilească programul activităţilor 
, lista invitaţilor,onorariile şi alte cheltuieli adiacente,în condiţiile legii. 

Art.6 .-  Pentru buna  organizare şi desfăşurare a tuturor activităţilor ,care vor avea 
loc,cu ocazia sărbătoririi Zilei comunei Tiream,răspunde  primarul comunei Tiream 

 
                          Tiream ,la 12 aprilie 2017 
 
                                  I N I Ţ I A T O R , 
                                       Primar, 
                                   dl. Tar Nicolae 
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