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  HOTĂRÂREA nr. 30
  din 25 mai 2022                                             

           
              Privind privind aprobarea fondurilor destinate organizării de evenimente culturale în
comuna Nădrag  în anul 2022.

              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
              Având în vedere tradiţia organizării în comuna Nădrag a unor evenimente culturale ,
prilej  cu  care  au  loc  diverse  manifestări  artistice,  spectacole,  ce  contzribuie  la  păstrarea
identităţii culturale şi a tradiţiilor locale, fiind un important vector de promovare a imaginii
comunei Nădrag.
              Având  în vedere referatul nr.1080 /20.05.2022 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
              Având în vedere referatul  nr. 1081/ 20.05.2022 al compartimentului de specialitate;
              Având în vedere avizul favorabil nr. 1082/ 20.05.2022 al comisiei de specialitate a
Consiliului Local;
              Ţinând cont că sumele necesare au fost prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2022.
              Având în vedere că  valoarea produselor ce urmează a fi achiziţionate  se încadrează
în suma prevăzută la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, sumă
pentru care se permite achiziţia directă fără licitaţie;
              În temeiul prevederilor art. 129 al.(7) lit. d) şi lit e)   precum  şi art. 139 alin. (1) din
OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ.
              În temeiul art. 196 alin .(1) lit. a) din  OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ.

                                                       H O T Ă R Ă Ş T E :
            
            Art. 1  Se aprobă organizarea de evenimente culturale în comuna Nădrag în anul 2022
după cum urmează:

a) Zilele comunei Nădrag, pentru organizarea căruia se alocă suma de maxim 10.000lei.
b) Ziua Padeşului, pentru organizarea căruia se alocă suma de maxim 10.000lei.
c) Întâlnirea  fiilor  satului  Crivina,  pentru  organizarea  căruia  se  alocă  suma  de

maxim.10.000 lei.
            Art. 2  Se împuterniceşte primarul Comunei Nădrag, dl. Muntean Liviu, să semneze
din partea Consiliului local Nădrag  contractele pentru organizarea evenimentelor. 
            Art.  3   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11voturi pentru, fiind prezenti toti cei 11 
membri ai consiliului local.
            Art.  4   Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- Contabilitate
- Afişare.

                                                                                                          Preşedinte şedinţă
                                                                                                             Schoner Emil   

Contrasemnează secretar general:  Fuior Mărioara

Consilier juridic: Wagner Marian


