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Proiect 
H O T A R A R E A Nr. 

Privitoare la :Principalele manifestari cultural-artistice, sociale si 
educative care se desfasoara in orasul Brezoi in anul 2020 precum si a 
cheltuielilor aferente 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara 
astazi 27.02.2020, la care participa un numar de consilieri din totalul de 
15 din cati este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L nr.88/19.12.2019, domnul consilier Chirtoc 
Constantin a fost ales presedinte de sedinta, 

Avand in vedere referatul de aprobare al primarului nr.1015/20.02.2020 
, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
al orasului Brezoi, precum si raportul de specialitate nr. 1016/20.02.2020 al 
Compartimentului buget, contabilitate, financiar, investitii, venituri, taxe prin 
care se propune aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sociale si 
educative care se desfasoara in 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 art.5 alin.3 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.6 
alin.(3), art.30 alin.(1) lit.c din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative cu modificarile si completarile 
ulterioare 

În 'temeiul art.129 alin.(2), lit.d, coroborat cu alin.(7) lit.d, e si f, art.196 
alin.(l), lit.a, din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ cu un nr.de 
"pentru". 

Adopta urmatoarea 

HOTARARE: 



Art.l.-Se aprobă principalele manifestări cultural-artistice, sociale şi 

educative care se desfăşoară în orasul Brezoi în anul 2020, si a cheltuielilor 
aferente, 
prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.-Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea 

manifestărilor prevăzute la art.l.- se face de la bugetul local, precum si din 
donatii şi sponsorizări. 

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

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

INITIA TOR 
PRIMAR 

Schell Robert 

-Primarului orasului Brezoi ; 

Brezoi, la 27 februarie 2020 

A VIZAT PENTRU LEGALITATE 
SECRETAR GENERAL 

Sandu Nicolae 


