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     PROIECT DE HOTĂRÂRE 
număr: 2 din data: 22.06.2018 

privind aprobarea  organizării și desfășurării zilelor comunei Socodor 2018”Praznic de Pită 

Nouă” în perioada 14-15 august 2018 

 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad ,CIF 3519330, ales în condiţiile  

stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, 

pentru modificarea Legii  administrației  publice locale nr. 215/2001, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ  LA DATA DE 29 iunie 2018 

 

Având în vedere, 

- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, înregistrată cu nr.1622/22.06.2018 la  

Proiectul   de   hotărâre   privind   aprobarea  organizării și desfășurării zilelor comunei Socodor 2018 

”Praznic de Pită Nouă” în perioada 14-15 august 2018; 

- referatul de specialitate înregistrat sub nr.1623/22.06.2018; 

- prevederile art.4 alin.(3) lit.a), lit.b) și lit.c) și ale art.15 alin.(2) lit.a) din O.U.G.118/2006   privind 

înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-  prevederile art. 20, lit. h) şi lit. i) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Socodor pe 

anul 2018; 

- prevederile art.36 alin.2 lit (d) și alin.(6) lit.a) pct.4 din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.b), art.115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001  

privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Evenimentul cultural-artistic și sportiv „Praznic de Pită Nouă”, prilejuită de ZILELE 

COMUNEI SOCODOR se organizează în perioada 14-15 august 2018. 

Art.2:    (1) Evenimentul se va desfăşura în centrul comunei Socodor în curtea Școlii 

Gimnaziale ”Iustin Marșieu” Socodor, la Căminul Cultural Socodor și la Baza Sportivă ”Vulturii” 

Socodor;  

                             (2) Primarul comunei Socodor va asigura închiderea circulaţiei în zona desfăşurării 

evenimentului pe perioada desfășurării paradei portului popular, va lua măsuri de amenajare a scenei 

şi delimitarea zonelor de comercializare de produse şi servicii.  

Art.3 – (1) Pentru finanţarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentului, se vor 

utiliza resursele băneşti legal constituite în bugetul comunei Socodor, provenind din alocații bugetare 

și sponsorizări.  
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(2) Bugetul total al evenimentului nu va depăşi suma de 100.000 lei, conform 

Hotărârii Consiliului Local nr.5 din 31 ianuarie 2018. Bugetul activității poate fi majorat numai în 

urma aprobării de către C.L.Socodor a unei hotârâri de rectificare bugetară.  

(3) Primarul comunei Socodor va contracta serviciile de organizare a manifestării 

cultural-artistice, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice şi va dispune orice 

alte măsurile administrative necesare pentru organizarea evenimentului.  

            Art.4     Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi persoanelor interesate, se  duce la 

cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se 

comunică cu Instituţia Prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ.  

 

 
    Iniţiatorul proiectului de hotărâre,               Avizat, 
                   Primar,                                                                          Secretar, 

          Jura Ioan Dimitrie                                                          Crişan Gheorghe                                     
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