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            Str. Revolutiei nr. 4; tel.: 514902; fax: 514101; e-mail: primariavladimirescu@arad.astral.ro 

HOTĂRÂREA   Nr.27 
din 28.03.2017 

privind utilizarea  sumei de 100.000 lei pentru finanţarea serviciilor artistice si a cheltuielilor de 

protocol prilejuite de sărbătoarea “Zilelor comunei Vladimirescu” în anul 2017 şi a sumei de 10.000 
lei pentru finantarea sărbătorii „Kirchweih” alocate în bugetul local aprobat  

 
Consiliul local al comunei Vladimirescu, judeţul Arad, 
Văzând: 
-Referatul Sefului serviciului financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Vladimirescu prin care se 

propune utilizarea  sumei de 100.000 lei pentru finanţarea serviciilor artistice si a cheltuielilor de 

protocol prilejuite de sărbătoarea  “Zilelor comunei Vladimirescu” în anul 2017 şi a sumei de 10.000 lei 
pentru finantarea sarbătorii „Kirchweih” alocate în bugetul local aprobat  

-Raportul de promovare a proiectului de hotarare promovat de Primarul comunei Vladimirescu Crisan 
Ioan 

- votul de  16 voturi pentru exprimat în şedinţa din 28.03.2017 de Consiliul local al comunei 

Vladimirescu 
  

Având în vedere : 
-prevederile Legii nr 273/2006 privind finantele publice locale; 
- prevederile art. 36, alin. (6) lit. a) punctul 4 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
 

In temeiul art.45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată: 

  
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1. Se aprobă utilizarea  sumei de 100.000 lei pentru finanţarea serviciilor artistice si a 

cheltuielilor de protocol prilejuite de sărbătoarea  “Zilelor comunei Vladimirescu” în anul 2017 şi a 
sumei de 10.000 lei pentru finantarea sarbătorii „Kirchweih” alocate în bugetul local aprobat  

Art.2. Se aproba utilizarea sumelor rezultate din închirierea spatiilor pentru agenti economici 
cu ocazia Zilelor comunei Vladimirescu precum si cele rezultate din sponsorizarile cu aceasta 
destinaţie pentru finanţarea sarbatorii Zilele comunei Vladimirescu 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredinţează Sefului serviciului 
financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Vladimirescu şi primarul comunei Vladimirescu. 

 
 Prezenta hotarare se va comunica cu : 

  -primarul comunei Vladimirescu; 
  - Sefului serviciului financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Vladimirescu 

  -Instituţia Prefectului – judeţul Arad 
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