
ROMANIA 
JUDETULVALCEA 

CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOT A RARE A Nr. 52 

Privind "Modificarea anexei la HCL nr.21 din 27.02.2020 referitoare la
Principalele manifestări cultural- artistice, sportive, sociale şi educative care se 
desfăşoară în orasul Brezoi, in anul 2020, precum si a cheltuielilor aferente" 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta extraordinara 
astazi 09.06.2020, la care participa un numar de 15 consilieri din totalul de 15 
din cati este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L nr.34/26.03.2020, domnul consilier Diaconescu 
Ilie a fost ales presedinte de sedinta, 

Avand in referatul de aprobare al primarului nr.2876/03.06.2020, 
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
al orasului Brezoi, precum si raportul de specialitate nr.2877 /03.06.2020 al 
Compartimentului buget, contabilitate, financiar, investitii, venituri, taxe prin 
care se propune aprobarea principalelor manifestări cultural - artistice, 
sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în orasul Brezoi in anul 2020, 
precum si a cheltuielilor aferente. 

Vazand raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare intocmit de 
secretarul orasului. 

In conformitate cu prevederile art.129, alin.(1), alin.(2), lit.d, alin.(?), lit.d 
din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, prevederile 
Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare, prevederile legii nr.24 din 27 martie 2000 
privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. 

În temeiul art.136 coroborat cu art.139 si art.l96 din Ordonanta de 
Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un nr.de 15 voturi 
"pentru". 

Adopta urmatoarea 

HOTARARE: 



Art.l.-Se aprobă modificarea anexei la HCL nr.21 din 27.02.2020 referitoare 
la -Principalele manifestări cultural - artistice, sportive, sociale şi educative care 
se desfăşoară în orasul Brezoi, in anul 2020, precum si a cheltuielilor aferente, 
conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari. 

Art.2.Finantarea cheltuielilor pentru organizarea si desfasurarea 
manifestarilor prevazute la art.l se face de la bugetul local, precum si din donatii 
si sponsorizari. 

Art.3.-Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primarul orasului 
Brezoi. 

Art.4.-Prezenta hotarare se va comunica astfel : 
-Institutiei Prefectului ; 
-Primarului orasului Brezoi; 

Brezoi, la 9 iunie 2020 

Presedinte de sedinta Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretar general u.a.t., 

Sandu ~~~~. ,,-~-~-
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Anexa la HCL nr.52/09. 06.2020 

"Principalele manifestări cultural - artistice, sportive, sociale şi educative 
care se desfăşoară în ORASUL BREZOI in anul 2020, 

1 Tabara de pictura Iulie 2019 

4 Live Music Summer Camp Brezoi 16 iunie-15 septembrie 2020 

5 Balul Bobocilor si Predarea Cheii Octombrie 2020 

6 Ziua Eroilor si Ziua Naţională a României Decembrie 2020 

7 Sărbătorile de iarnă 
8 Balul bugetarilor 

Presedinte de sedinta 
Diaconescu Ilie 

Decembrie 2020 

Decembrie 2020 

Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretar general u.a.t., 

Sandu Nico~d ~ 
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NOTA 

Pentru indreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Local Brezoi nr.52 din 
09.06.2020 

In conformitate cu prevederile art.71 din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si 

.. ,.,.,,~.QJnPl~ta.xiJ~ ... Jl!t~d~~J~,.",ş,~ .. I~.9:tiflQ~t ... ~I2.~E~~.}::n~1~Elit1&tJ!l.§~X~&~.J!LS.2""'1llillli!l!L~!ig,~2 ... "gJlL .. 
preambulul Hotararii Consiliului Local Brezoi nr.52 din 09.06.2020, privind modificarea 
anexei la HCL nr.21 din 27.02.2020 referitoare la Principalele manifestari cultural
artistice, sportive si educative care se desfasoara in orasul Brezoi , in anul 2020, precum 
si a cheltuielilor aferente, care se va citi astfel : 

- " In temeiul art.l36 coroborat cu art.l39 si art.196 din Ordonanta de 
Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de 12 
voturi "pentru"" 

Secretar general oras Brezoi, 

NicolaeS~~ 
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