
ROMÂNIA                                                          
JUDEŢUL ARAD 
COMUNA ŞAGU  
CONSILIUL LOCAL  
                                                

HOTĂRÂREA  NR. 58 
din 03.07.2017 

 
privind organizarea și sărbătorirea evenimentului 

 ”ZIUA COMUNEI ȘAGU – COMUNA ÎN STRAI DE SĂRBĂTOARE”  
           
     Consiliul Local al comunei Şagu, întrunit în ședință ordinară în data de 
03.07.2017 
     Având în vedere: 
-  Articolul 121 (1) şi (2), din Constituţia României, republicată în MO, partea I, 
nr. 767/31.10.2003, 
-  Referatul  compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 
specialitate a Primarului comunei Șagu. 
- Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind organizarea și 
sărbătorirea Zilei comunei Șagu, județul Arad; 
- prevederile H.C.L. Șagu nr. 19 din 28.03.2017 privind aprobarea Bugetului 
local, a Listei de investiţii si a Programului de achiziţii publice pe anul 2017; 
- prevederile art. 36 alin. 1, alin. 4 lit a, alin. 6, lit a, pct. 1, 4, 5, 16 și 19 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare; 
-  votul „pentru” a 9 consilieri, din cei 13 in funcţie, fiind prezenţi 9 consilieri.   
        În temeiul art. 45  alin. 2, lit. a și art. 115 alin. 1, lit. b  din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare: 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
       Art.1.- Se aprobă organizarea și sărbătorirea evenimentului ”ZIUA 
COMUNEI ȘAGU – COMUNA ÎN STRAI DE SĂRBĂTOARE”, care se realizează 
prin Programul de activități prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
       Art.2.- Se aprobă cheltuielile ocazionate cu organizarea evenimentului 
”ZIUA COMUNEI ȘAGU – COMUNA ÎN STRAI DE SĂRBĂTOARE”, în sumă de 
60000 lei care se vor suporta din bugetul local aprobat pentru anul 2017 din 
Capitolul 6750.00.20.30.30 Autorități publice și acțiuni externe  - Alte cheltuieli 
cu bunuri și servicii. 
       Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul 
comunei Șagu, doamna Brăneț Emilia. 



       Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei cu: 
- Instituţia prefectului - Judeţul Arad;  
- Primăria Șagu – Compartimentul contabilitate; 
- va fi publicată prin afişare la sediul Consiliului local a comunei Șagu și 
pe site-ul propriu www.primariasagu.ro 

 
         Presedinte de şedinţă                                       Contrasemnează,     
             Kunszabo Mihai                                                   Secretar 
                                                                                    Roman Dan        
 


