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HOTĂRÂREA   NR.  82     /2019 

Privind  aprobarea organizării  în colaborare cu Consiliul Județean Maramureș a 

Festivalului  National de Folclor –Nicolae Sabou – Alină-te dor alină” 

 

Consiliul  Local  al  Comunei Cicârlău  întrunit în sedintă extraordinară în data de 3 

decembrie 2019  :  
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1)  și art. 121  din Constituția României, republicată; 

b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare;  

d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia publică;  

e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislative  pentru eleborarea actelor 

administrative ;  

f) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare 

i) Programul judetan pentru finantarea  nerambursabilă din bugetul judetean  a programelor, 

proiectelor si actiunilor culturale pe anul 2019 

 

Luând act de: 

Proiectul de hotărâre initiat de   Primarul comunei Cicârlău , în calitatea sa de inițiator, însotit de 

referatul de aprobare nr.7237 /2019, raportul copartimentului de resort nr.7238  si referatul 

compartimentului de specialitate nr. 7239/2019 ;avizul  comisiilor pe domeniu din cadrul 

consiliului local; 

în temeiul art. 129, alin 1 si alin  2, lit d, art. 133 alin. (2), art. 134 alin 1, lit a  art. 135, art. 136,  

art 139 din  OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

HOTĂRĂSTE 

                  ART. 1   Se aprobă  organizarea în colaborare cu Consiliul Județean Maramureș a 

Festivalului  National de Folclor –Nicolae Sabou – Alină-te dor alină” ediția XXVII,   ce se va 

desfășura în data de  8 decembrie 2019   în localitatea  Cicârlău, comuna Cicârlău, județul 

Maramureș. 

                  ART. 2   Se aprobă cofinantarea de  10 % a evenimentuluidin bugetul local al 

ComuneiCicârlău, Cap. 6702 Cultură, pentru organizarea și desfășurarea activităților.Culturale. 

      ART. 3  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Institutiei Prefectului judetului Maramures, în vederea exercitării controlului 

cu privire la legalitate 

- Primarului comunei Cicârlău 

- Compartimentului contabil al comunei Cicârlău 

- Consiliului Judetean Maramures 

- Locuitorilor comunei Cicârlău prin postare pe pagina web a institutiei 

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          CONTRASEMNAT  

           Nicolae DANUT                               SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI CICÂRLĂU  

                                                                                                                   Georgela  POP 

 
Nr. consilieri  13, prezenti  13,  voturi pentru 13  
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