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Hotararea 
Nr.279 din 26.11.2019

privind aprobarea decontării din bugetul local a sumei de 8.000 lei utilizată pentru organizarea evenimentelor din
cadrul proiectului «Ateliere de creație pentru copii»

Consiliul local Tăutii-Magherauş întrunit de îndată  în şedinţa extraordinară la data de 26.11.2019.
Având în vedere: 

 raportul compartimentului cultură nr.15147/12.11.2019 ,
 raportul de specialitate al serviciului Financiar-Contabil nr.15365/18.11.2019
 Adresa fundației Omfida nr. 15506/2019.
 avizul  Comisiei  I  buget-finante,  administrarea  domeniului  public  si  privat  al    oraşului,  agricultura,  gospodarire

orăşenească, protectia mediului , servicii si comert .
 avizul Comisiei II pentru învăţământ, cultură, asistenţă socială activităţi sportive şi de agreement
      -   Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, a Legii nr.49/2019,  Legea bugetului asigurarilor de 
stat pe anul 2019, a prevederilor HCL nr.61/2019 a Consiliului Local Tautii Magheraus, pentru aprobarea bugetului local 
pe anul 2019,

    Vazînd ca au fost indeplinite prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala
         Avand in vedere prevederile Legi nr. 273/2006 privind finanţale publice locale cu modificarile şi completarile
ulterioare
          Având în vedere prevederile art. 196 alin 1 lit. a, art. 129 alin 2 lit b, alin 4 lit. a din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 .  Se aproba decontarea către Fondația Omfida, din bugetul local pe anul 2019 a sumei de   8.000   lei,  utilizată
pentru organizarea evenimentelor din cadrul proiectului «Ateliere de creație pentru copii»,  care s-au desfășurat în data de
23 noiembrie în localitatea Nistru, orașul Tăuții Măgherăuș.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului, prin aparatul de specialitate.

Art.3 Prezenta hotarăre se comunica la:

                -    Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş;
- Primarul oraşului;
- Compartimentul cultura;
- Serviciul financiar contabil al primariei
- Fundației Omfida.

                                                               Presedinte de ședință
                                                                               Zaharie Vasile

                                                                                      
                            

                                                                                                Contrasemneaza  SECRETAR 
                                                                                                                                   Bindila Calin Ioan   
Au fost prezenti 14 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate
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