ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL BAIA DE ARIES
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.46/29.06.2017
privind organizarea manifestarilor dedicate Zilei Orasului Baia de Aries
Consiliul local al orasului Baia de Aries, judetul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive nr.2999/23.06.2017 a primarului orasului Baia de Aries privind
organizarea Zilei orasului Baia de Aries, editia a-VIII-a;
- raportul de specialitate nr.2917/23.06.2017 al Serviciului financiar – contabil;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3 din cadrul consiliului local;
Având în vedere prevederile:
- art. 36 alin (2) lit.”d”, şi ale art.45 alin (1) din Legea 215/2001 privind administratia publica
locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul prevederilor art.45 şi ale art.115 alin. (1) lit.b din Legea 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare,

H O T A R A S T E:
Art.1.Se aproba organizarea Zilei orasului Baia de Aries, editia a-VIII-a, in data de 06.08.2017.
Art.2.Se aproba programul manifestarilor cultural-artistice desfasurate cu ocazia Zilei orasului
Baia de Aries, conform anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3.Se aproba devizul estimativ de cheltuieli in suma de 50 mii lei, potrivit anexei nr.2, parte
din prezenta hotarare; asigurarea acestei sume se face integral din bugetul local.
Art.4. Se aproba inchirierea domeniului public al orasului Baia de Aries si taxele de participare
cu amplasamente pentru desfasurarea de activitati comerciale cu ocazia desfasurarii sarbatorii Zilei
orasului, conform anexei nr.3, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. Se aproba acordarea unui premiu în sumă netă de 300 lei brut/familie, cuplurilor care au
implinit 50 de ani de casatorie si au domiciliul pe raza oraşului Baia de Arieş, conform anexei nr.4 parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.6. Prezenta hotarare poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ, în termen de 30
zile de la comunicare.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului – judetul Alba;
Primarului oraşului Baia de Arieş;
Serviciului financiar – contabil;
Se afişează pe site-ul si la sediul Primăriei oraşului Baia de Arieş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabile si 1 vot impotriva, din
numărul de 13 consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Goia Emil

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

