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TARAIREA nr 36
in 30 08,2018
privind modificarea si completarea Hotar rit nr 22117 06.2005 pentru stabilirea
septembrie,,Ziua comunei Corod " in
erea declaririi zilelelor de 6,7 si B
comunei Corod "

ilei de B
fle "Zilele

Iniliator: Vasile Carjeu ,primarul comunei orod,judetul Galati
Nr. si data depunerii proiectului de hotara
7439t23 08.2018

;

Consiliul local al comunei

,judetul Galati,intrunit
30.08 2018

gedina ext

dinard

Luand act de:

a) referatul de aprobare al pr marului comunei Corod in calitate sa de initiator,
inregistrat sub nr.7439123.08.201 B,cali te acordatd de prevederrile art
din Legea nr.
39312004 privind Statutul alegilor tocati c modificdrile gi cornpletirile ulterioare, raportate la cele
ale art. 45 alin. (6), teza a ll-a din Legea dmrnrstralrer publice locale nr.2151200 , republicatd, cu

modificdrile 9i completdrile ulterioare;
b) raportul Compartimentului J dic din cadrul aparatului de speciali te al primarului
comunei Corod, inregistrat sub nr 744
3.08.2018;
c) raportul de avizare al comisii de specialitate ale Consiliului
Analizdnd temeiurile juridice, res ctiv prevederile:
- prevederile art 20, lit. (h) qi tit. (i) in Legea 27312006 - legea finan{elor blice locale, cu
modificirile si completdrile ulterioare;
- art. 36 alin .(4) lit. a), atin (6) tit a) pct. 4 9i art 45 alin. (2) lit. a) din Legea 21512Q01
privind administralia publicd locali, republ catd cu completdrile gi modificdrile ul
re
In temeiul art,45 aliniatul (3) din L
nr. 21512001 a administratiei pub
Iocale,
republicata, cu modificdrile 9i completirile ulterioare;
H
.1.

Se aproba modificarea si cornpletar

de internet a p
Galati

rApAqr.r
r rrt\/\v
I L
Hotariirii nr 22.117 06 2005 pentru st
rea declararii zilelelor de 6.7 si 8 seo
Corod cu ducerea la indeplinire a pre
ostinta publica prin afigare si prin pub

i va fi comunicata

zilei de 8
"Zilele
ntei hotarari.
re pe pagrna
lui - judetul

in!d,

e/-
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T DE APROBARE

la proiectul de hotarare pr vind modificarea si completarea Hota
.06.2005 pentru declararea ilei de 8 septembrie ,Ziua comunei C
declararea zilelelor de 6.7 B septembrie "Zilele comunei Corod

de hotarare

initiat re scopul desfasurarii manifestari
comunei Oorod pe parcursul a trei ile intrucat, in decursul celor 14 ani
manifestare a evenimentului arn cons atat ca nu este posibil sa parcurge
intr-o singura zi

Proiectul

Am organizat de-a lungui trm ului in fiecare an activitati culturale,
lansarea cle carte in special care, a t
uit sa fie organizata intr-un anumit
seama de faptul ca se adreseaza unu
Activitati le sportive,deasemene
cultural - artistice cu program folclori
implinesc 50 ani de la casatorie p
adresat unui public mai larg Toate a
momentele evenimentu lui.desfasura
Fata de cele de mai sus, propun m
pentru declararea zilei de 8 septembr
6,7 si B septeinbrie "Zilele comunei
Este de competenta Corrsiliul
21512001 a Administratiei Publice Loc

public oarecum avizal
au alt public si loc de desfasurare.
muzrca pentru tineret , premierea c
m si alte actiuni,concursuri de crea
cestea au facut sa nu putem fi pre
pe parcursul zilei
icarea si completarea Hotararii nr. 221
,,Ziua comunei Corod " si declararea
orod "
i Local sa il adopte, in conformi
le, republicata, modificata si completa

nr

,,Si

sarbatorii

e la prima
programur

nstand

in

ru tinand

nifestirile
urilor care
e s.a s-au
nti la toate

.

\

7.06.2005
ilelelor de

cu Legea
ulterior.
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T SE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind mod
rea si completarea Hotdrdrii nr.2211
pentru stabilirea zilei de I septembrie ,Ziua comunei Corod " in vederea
zilelelor de 6,7 si B septembrie 'Zi
comunei Corod "

Frezentul raport de s
alitate a fost intocmit avand in vedere
art,45 alin 1 din L ea nr.215 din 23 aprilie 2001
(*.republicatd**) (*actua izatd.)administratiei publice locale.
Intiatorul dl primar Vasile Carje propune un proiect de hotarare
oportun si legal care are scopul mo
rii si completarii HotdrArii nr.2211
pentru stabilirea zilei de I septembrie iua connunei Corod " in vederea d
zilelelor de 6,7 si 8 septembrie "Zi
comunei Corod " tinand seama de f
programul evenimentului nu poate fi
Intr-o stngura zt.
Proiectul de hotarare este temein ,oportun si legal si poate fi supus
Consiliului local in sedinta.
Este de competenta Consiliului
sa adopte de a delibera asupra
propuse.
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