
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 
 

Comuna Gioseni, Județul Bacău, Tel/Fax: 0234-225.233, contact@comunagioseni.ro 
  

 

 

HOTĂRÂREA 

 

privind aprobarea organizării și desfășurării principalelor evenimente culturale în Comuna 

Gioseni cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2021, în scopul păstrării și promovării datinilor, 

tradițiilor  
 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GIOSENI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa 

ordinară/extraordinară  în data de 15.12.2021: 
 

Având în vedere:  

- Raport de specialitate nr. CL 406 din 07.12.2021 întocmit de către dl. Calara Alexandru 

Viceprimarul Comunei Gioseni; 

- Referatul de aprobarea al Primarului Comunei Gioseni, Județul Bacău privind necesitatea și 

oportunitatea proiectului nr. CL 407 din 07.12.2021; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gioseni. 
 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 120, alin. 1, art. 121, alin. 1 și alin. 2 din Constituție; 

- Art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale aprobată la Strasbourg la 15 

octombrie 1958 ractificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administația 

publică, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 3, alin. 2, art. 5, alin. 3 și art. 16, art. 20, alin. 1, lit. I și pct 9, lit. d - anexa 2 și art. 25 

din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Art. III, alin. 2, lit. a din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 

publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte 

normative; 

- Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021; 

 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. ”b”, alin. 4, alin. 7, lit. a , lit. d,  art. 139 

alin.(1), alin (3), art.  196, alin. 1, lit. a, art. 197, art. 243, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1.  Se aprobă organizarea și desfășurarea principalelor evenimente culturale în Comuna Gioseni 

cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2021, în scopul păstrării și promovării datinilor, tradițiilor și 

valorilor locale, conform anexei la prezenta hotărâre. 

 

Art.2.  Se aprobă alocarea de la bugetul local al Comunei Gioseni a sumei de 13500 lei pentru 

organizarea și desfășurarea principalelor evenimente culturale în Comuna Gioseni cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă 2021, în scopul păstrării și promovării datinilor, tradițiilor și valorilor locale. 

 
 
 
 



Art.3. Secretarul general al comunei Gioseni va comunica prezenta hotărâre, primarului comunei 

Gioseni, Biroului de contabilitate și Institutiei Prefectului Judetul Bacău, Biroului contabilitate și 

spre cunoștință publică, în condițiile legii. 

 

 

              Președinte ședință,                                             Contrasemnează, 
                Consilier local,                                     Secretar general,  

               Felix JITARU                          Dumitrica Mădălina MIRON  
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 68 din 15.12.2021 
Total consilieri în funcție: ____ Hotărâre adoptată cu ____ voturi pentru,  ___ voturi împotrivă  și ____ abțineri din  

____  consilieri prezenți. 
 


