
              

 

 

 

 

 

    ROMÂNIA 

    JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

PRIMĂRIA COMUNEI PETREŞTI 
 Nr. 11/07.01.2022 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind alocarea unor sume de bani pentru sustinerea financiara a unor manifestari culturale, 

artistice, sportive si educative organizate de Consiliul Local Petresti , 

 in anul 2022 

  

PRIMARIA COMUNEI PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA 

AVAND IN VEDERE: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Petresti; 

 - Raportul de specialitate intocmit de secretarul general al comunei,  

- Rapoartele de avizare ale comisiei de specialitate a consiliului local, 

-  prevederile art.20 alin.(1), art. 103 alin.(2) si art. 105 alin.(1) si alin.(2) lit. h din Legea 

nr.1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare 

-   prevederile art .5, alin. 3  din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

- prevederile art. 129 alin. (2), lit.b) si  alin(6), lit. a) privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

     In temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 

 

PROPUNE: 

 

ART. 1 – Se aproba alocarea sumei de 120.000 lei, din bugetul local, pentru sustinerea 

financiara a unor manifestari culturale, artistice, sportive si educative organizate de 

Consiliul Local Petresti , in anul 2022, dupa cum urmeaza: 

 

Nr. 

crt 

Activitatea, manifestare Data estimata Suma propusa 

-lei- 

1 Ziua internationala a copilului 1 iunie 15.000 

2 Mos Nicolae 6 Decembrie  15.000 

3 Pomul de Craciun 2021 15-20 Decembrie 15.000 

4 Scoala Altfel - 30.000 

5 Manifestari traditionale cu ocazia 

sarbatorilor de Craciun si Anul Nou 

Luna Decembrie 15.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

         ART. 2   -  Cu aducerea la indeplinire a prezentului act administrativ se obliga primarul 

comunei Ing. Andrei Lucian Daniel si seful biroului contabilitate. 

          ART. 3 Hotărârea se aduce la cunoștința publică, în condițiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei Petresti; 

         ART. 4 Secretarul general al unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile 

consiliului local primarului și prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la 

data adoptării 
INITIATOR 

Primar, Ing. Andrei Lucian Daniel 

 

 
 

                                                                                CONTRASEMNEAZA DE  LEGALITATE,  

                                                                                   SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                  Ing. Zamfirescu Mihaela 

                                                                                                            
 


