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JUDETUL HUNEDOARA 

   COMUNA SANTAMARIA-ORLEA 

                                            CONSILIUL LOCAL 

337440, Santamaria-Orlea, nr.130, tel/fax 0254770630/777310, E-mail: primariasintamariaorlea@yahoo.com 

  HOTARAREA  NR. 92/2020 

privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumei de 25.000 lei, 

pentru actiunile organizate cu ocazia “Sarbatorilor de iarna 2020”  

 

            Consiliul local al comunei Santamaria-Orlea, judetul Hunedoara, intrunit in sedinta ordinara 

din data de 27.11.2020; 

Analizand Proiectul de hotarare nr. 96/2020 si Referatul de aprobare nr. 96/20.11.2020  

intocmit de catre primarului comunei Santamaria-Orlea din care reiese necesitatea si oprtunitatea 

adoptarii unei hotarari privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumei de 25.000 lei, pentru 

actiunile organizate cu ocazia “Sarbatorilor de iarna 2020”; 

 Avand in vedere raportul nr. 96/25.11.2020 al Compartimentului de specialitate din cadrul 

aparatului propriu al Primarului comunei Santamaria-Orlea si avizul comisiei de specialitate a CL 

pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism si agricultura avizul 

inregistrat in registrul special sub nr. 100/27.11.2020; 

Luand in considereare prevederile Anexei 1, Cap.II, lit.A si lit.C si  ale Anexei  2, Cap. II, pct.1 

si pct.7  lit.a) si lit.d)  din  Legea nr.273/2006  privind  finantele  publice  locale, cu modificarile  si 

completarile   ulterioare; 

In baza  art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b si d, alin. 4 lit.a si 7, lit. d, si art. 139, alin. 1 si 3, lit. a, 

coroborat cu art. 5, lit.cc, art.196, alin. 1, lit. a  si art. 243, alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ;   

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă alocarea  din bugetul local a sumei de 25.000 lei pentru actiunile organizate cu 

ocazia “Sarbatorilor de iarna 2020”. 

Art. 2 Suma prevazuta la art.1 se aloca  din  capitolul  51.02  Autoritati publice, titlul II Bunuri 

si servicii  si de la capitolul  65.02 Invatamant, titlul II Bunuri si servicii. 

Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul buget, 

finante, contabilitate. 

Art.4. Prezenta hotarare poate fi contestata la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios 

Administrativ si Fiscal, in termenul si conditiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

            Art.5.  Prezenta se va comunica: Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara, primarului comunei 

Santamaria-Orlea, compartimentului buget, finante, contabilitate si resurse umane, se publica pe site-ul 

www.santamariaorlea.ro si  se afiseaza  la sediul primariei. 

 

Santamaria-Orlea,  27 noiembrie 2020 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                    CONTRASEMNEAZA, 

           BIRIS IOAN                                                       SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                      BULTEAN VASILE ALINEL 

 

 

 

 
Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea absoluta (7 consilieri) Adoptata prin vot deschis. 

 Consilieri în funcţie 13, Consilieri prezenţi: 13, voturi pentru: 13, impotrivă: 0, abţineri: 0. 

 

 

 

 

http://www.santamariaorlea.ro/

