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       HOTĂRÂREA  Nr.45 /20.11.2018 
privind aprobarea evenimentelor dedicate Centenatului Marii Uniri finanțate din bugetul local al 

Comunei Apa 

 
               Consiliul Local al Comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţa extraordinară 
din data de 20.11.2018. 
      Având în vedere: 
- Hotărârile Consiliului Local nr. 37/2018 respectiv 44/2018 privind aprobarea rectificării bugetului 
local al comunei Apa pe anul 2018 ,  
- prevederile art.19 , art.20 și art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu 
modificările și completările ulterioare, coroborat cu art 36, alin(6) lit. pct.1 și 4 din Legea 
nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare privind administrația publică 
locală, 
- expunerea de motive prezentată de d-ul primar, raportul compartimentului financiar contabil și 
raportul comisiei de specialitate de pe lângă consiliul local, 

În temeiul art.45, alin.1, coroborat cu art.115, lit.(b) din Legea nr. 215/2001, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală. 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se aprobă organizarea Concertului de colinde și cântece patriotice , sub egida Centenarul 
Marii Uniri ,  în data de 01 decembrie 2018, la Centrul Cultural ,,Emil Matei,, Apa.                 
Art. 2 Se aprobă acordarea diplomei de onoare , a unor premii în sumă de 500 lei fiecărei familii 
care aniversează 50 de ani de căsătorie  și care au domiciliul în comuna Apa. 

      Premiile se vor acorda în baza documentelor doveditoare : certificat de căsătorie,acte de 
identitate. 
       Art. 3 Se aprobă organizarea unei recepții pentru invitații la concert și pentru persoanele 
premiate . Masă festivă va fi în valoare de 50 lei/persoană. 
       Art. 4 Se aprobă acordarea de pachete elevilor preșcolari și școlari din comuna Apa în valoare 
de până la 100 lei/copil. 
       Art. 5  Pentru finanțarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentelor , se vor utiliza 
resursele bănești legal constituite în bugetul comunei Apa, provenind din sponsorizări precum și din 
alocații bugetare.  Bugetul total al evenimentului nu va depăși suma de 46.000 lei, care include 
cheltuielile de organizare a spectacolului artistic, valoarea premiilor acordate precum și a pachetelor 
acordate elevilor preșcolari și școlari din comuna Apa. 
     Art.6 Primarul comunei Apa va contracta serviciile de organizare a evenimentului cultural- 
artistic , în conformitate cu legislația în vigoare privind achizițiile publice și va dispune orice alte 
măsuri administrative necesare pentru organizarea evenimentului. 
       Art. 7  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei Apa.  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea  prevederilor art.45, respectiv ale art.98 

din Legea nr.215/2001, republicata cu modificările şi completarile ulterioare. Nr. consilieri în 
funcţie: 11,  Nr. consilieri prezenţi: 11,  Nr.consilieri absenţi: 0, Voturi pentru: 11,  Voturi 
împotrivă: 0, Abţineri: 0. 

Președinte de ședință                                                              
       Bonta  Dorel       Contrasemnează 
     Secretar UAT 
         Moldovan Vasile 
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NR. 1700/19.11.2018 
 
 
                                                   EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
        la proiectul de hotărâre  privind aprobarea evenimentelor dedicate Centenatului Marii Uniri 

finanțate din bugetul local al Comunei Apa 

 

 
           Domnilor consilieri: 
 
         În anul 2018 se împlinesc 100 de ani de la constituirea statului național unitar român, realizat 
prin unirea provinciilor Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș cu Regatul 
României, moment important în afirmarea identității și tradițiilor naționale. 
 Marcarea Centenarului României este o modalitate de recunoaștere și conservare a valorilor 
culturii naționale și diversității expresiei sale. 
   Având în vedere importanța și semnificația evenimentelor  istorice din 1918 , în anul 
2018,  s-au aprobat prin Hotărârea nr. 37/2018 și 44/2018  sume pentru organizarea evenimentului 
cultural  – artistic prilejuit de Concertul de colinde și cântece patriotice –sub egida Centenarul 
Marii Uniri  .  
         Având în vedere cele de mai sus, propun prezentul proiect de hotărâre prin care Consiliul Local 
al comunei Apa să hotărască măsuri privind organizarea evenimentului cultural – artistic prilejuit 

de Concertul de colinde și cântece patriotice  –sub egida Centenarul Marii Uniri.  

 
 
            
 
 

PRIMAR 
Trandafir Vasile Radu 
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Compartiment contabilitate şi achiziţii publice 
NR. 1701/19.11.2018 

 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 
    
          la proiectul de hotărâre  privind aprobarea evenimentelor dedicate Centenatului Marii Uniri 

finanțate din bugetul local al Comunei Apa 

 
 
       Domnilor consilieri: 
 
 
 
           În urma prezentării proiectului de hotărâre şi a expunerii de motive doresc să vă aduc la 
cunoştiinţă că  aceste modificări se pot efectua. 
 

PROPUN : 
 

          Dezbaterea şi aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la stabilirea de măsuri privind 

organizarea evenimentului cultural – artistic prilejuit de Concertul de colinde și cântece patriotice 
–sub egida Centenarul Marii Uniri 
  
 
 
 

Consilier 
Guiaş Daniela Cristina 
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COMISIA  I 

 
 

RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 



la proiectul de hotărâre privind aprobarea evenimentelor dedicate Centenatului Marii Uniri 
finanțate din bugetul local al Comunei Apa 

  
 

 Comisia de specialitate din domeniul: activitati economico-financiare; invatamant, sanatate 

si familie; protectie copii; activitati social-culturale,culte; numita Comisia I, de  pe lângă Consiliul 
Local al comunei APA. 
 Privind spre avizare : 

- proiectul de hotarare mai sus amintit , 
- raportul compartimentului de resort, 

Analizand documentele prezentate,  în temeiul art.45 si art.54, alin.4, din Legea nr.215/2001, 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare, privind administratia publica locala, Comisia 
acorda  

AVIZ FAVORABIL 
 

Documentelor prezentate si propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, spre dezbatere şi 
analiză în vederea adoptării hotararii de aprobare. 
 
 

APA la data 20.11.2018  
 
COMISIA 
 
Nagy Iosif  _____________________________ 
 
Blaga Luminiţa-Gabriela___________________ 
 
Olari Delia-Angela_______________________ 
 
Bonta Dorel_____________________________ 
 
Ghiran Ciprian-Florin _____________________ 
 

 


