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 HOTĂRÂREA NR. 103/2020  

privind aprobarea Calendarului evenimentelor culturale, sportive si sociale ce se vor desfasura în 

comuna Santamaria-Orlea, în anul 2021 

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

data de 23.12.2020; 

Analizand Proiectul de hotarare nr. 104/2020 si Referatul de aprobare nr. 104/14.12.2020  

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

adoptarii unei hotarari privind aprobarea Calendarului evenimentelor culturale, sportive si sociale ce se 

vor desfasura în comuna Santamaria-Orlea, în anul 2021 

 Avand in vedere raportul nr. 104/14.12.2020 al Compartimentului de specialitate din cadrul 

aparatului propriu al Primarului comunei Santamaria-Orlea,  avizul comisiei pentru activitati economico-

financiare, amenajarea teritoriului, urbanism si agricultura inregistrat in Registrul special la 

nr.110/23.12.2020;  avizul comisiei pentru invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport  

activitati social-culturale, inregistrat in Registrul special la nr.118/23.12.2020; 

 In conformitate cu prevederile Anexei 1, Cap. II, lit. A si lit. C si ale Anexei 2, Cap. II, pct.9 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. d, alin. 7, lit. d, e, f si art. 139, alin. 1, coroborat cu art. 5, 

lit.ee, art.196, alin. 1, lit. a  si art. 243, alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;   

  

                                                                      HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aproba calendarul evenimentelor culturale, sportive si sociale care se vor desfasura în 

comuna Santamaria-Orlea în anul 2021, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se împuterniceste Compartimentul sport, 

cultura, recreere din aparatul de specilaitate al primarul comunei Santamaria-Orlea. 

Art.3. Prezenta hotarare poate fi contestata in termenul legal la Tribunalul Hunedoara, Sectia 

Contencios Administrativ si Fiscal, în conditiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.4. Prezenta hotarare se afiseaza pe site-ul  primariei si se comunica în conditiile legii: 

Institutiei Prefectului judetul Hunedoara, Primarului comunei Santamaria-Orlea, Compartimentului 

sport, cultura, recreere si se afiseaza la sediul si pe site-ul primariei. 

 

Santamaria-Orlea,  la  23.12.2020 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                        CONTRASEMNEAZA   

       BIRIS IOAN                                       SECRETAR GENERAL 

                                                                                BULTEAN VASILE ALINEL                               

 

 
Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea simpla (7 consilieri)  

Adoptata prin vot deschis. 

 Consilieri în funcţie 13, 

 Consilieri prezenţi: 13,  

voturi pentru: 13,  

impotrivă: 0,  

abţineri: 0. 


