
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA PADEŞ 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE Nr. 27 

privind aprobarea cheltuielilor ce vor fi efectuate de către Pr imăr ia comunei Padeş, 
judeţul Gor j cu ocazia sărbători i INALŢAREA DOMNULUI - FESTIVAL *HORA DE 
POMANĂ*- şi desfăşurări i în bune condiţii a Manifestării cultural - artistice evocatoare 
- IMN PENTRU DOMNUL TI DOR - IUNIE 2019- 198 de ani de la Revoluţia lui 
Tudor Vladimirescu pornită din Câmpia Padeşului 

Consiliul Local al comunei Padeş, judeţul Gor j ; 
Având în vedere: 

- expunerea de moti ve a primarului comunei Padeş la proiectul de hotărâre; 
- raportul compartimentului de specialitate întocmit în acest sens; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitati; 
-organizarea şi desfăşurarea în comuna Padeş, judeţul Gorj a Manifestării cultural -

artistice evocatoare - IMN PENTRU DOMNUL TUDOR - IUNIE 2019- 198 de ani de la 
Revoluţia lui Tudor Vladimirescu; 

-organizarea şi desfăşurarea în comuna Padeş, judeţul Gorj a sărbătorii I N A L Ţ A R E A 

DOMNULUI- FESTIVAL *HORA DE POMANĂ*; ' 
- prevederile art. 63 (4) lit, "a" din Legea Nr. 215 / 2001 - republicată; 
-prevederile Hotărârii Consiliului local Padeş nr. 17 din 24.04.2019 privind aprobarea 

bugetului local pe anul 2019; 
-prevederile Legii Nr.273/2004 privind Finanţele Publice Locale; 
-prevederile Legii Nr.82/1991 , republicata - Legea contabilitatii; 

în temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) si art. 115 alin.(l) lit. „b" din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă cheltuielile ce vor fi efectuate de către Primăria comunei Padeş, 
judeţul Gorj, cu ocazia organizării sărbătorii INALŢAREA DOMNULUI - FESTIVALUL 
*HORA DE POMANĂ* în suma de 2500 lei. 

Art. 2. Se aprobă cheltuielile ce vor fi efectuate de către Primăria comunei Padeş, 
judeţul Gorj, cu ocazia organizării şi desfăşurării în bune condiţii a Manifestării cultural -
artistice evocatoare - IMN PENTRU DOMNUL TUDOR - IUNIE 2019 - 198 de ani de la 
Revoluţia lui Tudor Vladimirescu, în suma de 25000 lei. 

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei 
Padeş , prin compartimentul financiar - contabil. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, 
Consilier. Stefanescu Gabriela 

Nr. 27 din 23 mai 2019 Contrasemnează, 
Adopta ta cu un n u m ă r de 12 voturi , SECRETAR COMUNA 
Pentru, din totalul de 12 consilcri 1 Bivolarii EUgeniu Pompiliu 
in funcţie 


