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HOTĂRÂRE  
Privind alocarea din bugetul local ,capitolul autofinanţare , a sumei  de 5000 lei ,pentru 

organizarea sărbătorii comunităţii rurale-Ruga 
 

                                                                                
 

 
 Consiliul  local  al  comunei  Peciu-Nou , judetul  Timis , 

Având în vedere referatul intocmit de d-nul primar Ioan Fărcălău ,prin care propune alocarea 
sumei de 6600 lei din bugetul local ,de la capitolul autofinanţare    ,pentru organizarea sărbătorii 
comunităţii rurale –Ruga ,                      

Ţinând cont de precizările făcute de domnul primar în cadrul şedinţei pe comisii de 
specialitate ale consiliului local, referitor la faptul că pentru organizarea acestei manifestaţii sunt 
necesari a fi alocaţi 5000 de lei, întrucât diferenţa solicitată iniţial a fost obţinută din sponzorizări,                 
 In conformitate cu prevederile   Legii    bugetului de stat pe anul 2009  nr. 18 /2009, 
  In  temeiul  prevederilor  art.  36 aliniat  (4)  litera  “a”  si  art.  45  aliniat  (2) litera “a”  din  
Legea  nr.  215 / 2001  privind  administratia  publica  locala republicată, 
 Adoptam  prezenta   
 

H O T A R A R E: 
 

  
 
 Art.1 – Se  aproba   alocarea din bugetul local de la ,capitolul autofinanţare  ,a  sumei  de 
5000 lei ,pentru organizarea sărbătorii comunităţii rurale –Ruga . 
 
 Art. 2  -  Prezenta  hotarare , se  comunica  ; 

- cetatenilor  comunei  Peciu-Nou  ,  prin  afisare , 
- Compartimentelor  contabilitate  din  cadrul  Primariei  şi Liceului Teoretic Peciu-Nou; 
- Instituţiei Prefectuluii  judetul  Timis-Direcţia controlul legalităţii actelor Contencios-

Administrativ . 
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REFERAT  
 
 
 

Subsemnatul Ioan Fărcălău ,primarul comunei Peciu Nou ,având în vedere faptul că în data 

de 15 august în comuna nostră are loc sărbătoarea comunităţii rurale –Ruga localităţii Peciu Nou 

,datorită faptului că agenţiilor economici ai localităţii şi cetăţenii comunei nu au participat cu sume 

de bani pentru organizarea acestei sărbători propun   pentru  propun să aprobaţi alocarea sumei de 

6600 lei din bugetul local ,cap.autofinanţare pentru organizarea acestui eveniment. 
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