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        HOTĂRÂREA  Nr.42 /28.11.2019 
privind aprobarea finanțării din bugetul local al Comunei Apa a evenimentelor organizate cu ocazia Zilei 

Naționale a României   

 
               Consiliul Local al Comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 28.11.2019. 
      Având în vedere: 
- Hotărârile Consiliului Local nr. 17/2019 privind aprobarea bugetului  local al comunei Apa pe anul 2019 
,  
- prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanța nr. 16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administratiei 
publice și institutiile publice 
- prevederile art. 19, art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 
 Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, cu modificările și completările ulterioare 
 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. d) și e), ale art. 139 alin. (3) lit. a) 
coroborate cu cu cele ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 
privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare  

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1 Se aprobă finanțarea din bugetul local al Comunei Apa a cheltuielilor ocazionate cu 
organizarea evenimentelor culturale dedicate Zilei Naționale a României. 
 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.139  din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ. Nr. consilieri în funcţie: 11,  Nr. consilieri prezenţi: 9,  Nr.consilieri absenţi: 2, 
Voturi ,,pentru,,: 9,  Voturi ,,împotrivă,,: 0, Abţineri: 0.  
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