
                                                         R O M Â N I A
                                                    JUDEŢUL BRAILA 
                                             COMUNA BORDEI VERDE
                                                    CONSILIUL LOCAL

                                                  HOTARAREA NR.56
                                                     din 28.08.2018

                                          
Privind:organizarea si sarbatorirea Zilei comunei Bordei 
Verde,judetul Braila,
              pentru data de 23 septembrie 2018;

   Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in 
sedinta ordinara in data de 28.08.2018;

    Avand in vedere:
-  Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei în calitate de iniţiator al Proiectului de hotarare ;
-  Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului primarului referitor la adoptarea 
proiectului de hotărâre supus spre aprobare Consiliului Local şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate a
Consiliului Local al comunei Bordei Verde ;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Bordei Verde nr. 7 din data de 15.02.2018 privind adoptarea 
bugetului local al comunei Bordei Verde pe anul 2018;
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;
     In temeiul prevederilor art. 36, alin (1), alin (2) lit. „d” si alin (6) lit „a”, pct 4 şi
art. 45, alin (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,cu modificarile si 
completarile ulterioare;

                                                     HOTARASTE

    Art. 1 (1)Se aprobă organizarea si sarbatorirea,,Zilei comunei Bordei Verde’’pentru data de 23 
septembrie 2018;
              (2) Cu ocazia Zilei comunei,se vor organiza concursuri,manifestari 
cultural -artistice de cantece si dansuri;
   Art. 2 În vederea desfăşurării în bune condiţiuni a activităţilor cultural-educative
şi sportive primarul comunei va lua măsurile necesare pentru asigurarea şi menţinerea liniştii şi ordinii 
publice, a unui climat civilizat corespunzător solemnităţii acestei manifestări;
    Art. 3 Se aproba cheltuelile ocazionate cu organizarea Zilei comunei Bordei Verde,judetul Braila,in 
suma de 30.000 lei,care se vor suporta din bugetul local aprobat pe anul 2018,din capitolul pentru 
cultura,culte,activitati sportive,recreere;
    Art. 4 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste primarul comunei,prin 
compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu de specialitate;
     Art.5 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se
Comunică in termenul legal către: Instituţiei Prefectului – judeţul Braila, Primarul comunei Bordei 
Verde,Compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,cat si celor 
interesati.



PRESEDINTE DE SEDINTA
         Bicoiu Dan
                                                                                             
CONTRASEMNEAZA
                                                                                                                     SECRETAR COMUNA

                                                                                                                             Viorel Zodila

JUDETUL BRAILA

COMUNA BORDEI VERDE

NR._____ din ________2018



                                                                   REFERAT APROBARE

                                                               la proiectul de hotarare

 privind organizarea si sarbatorirea Zilei comunei Bordei Verde,judetul
Braila,
              pentru data de 23 septembrie 2018;

            Subsemnatul Rotaru Dumitru,primarul comunei Bordei 
Verde,in calitate de initiator al proiectului de hotarare privind 
stabilirea Zilei comunei Bordei Verde, fac in acest sens urmatoarele 
precizari:
             Potrivit dispozitiilor art.63,alin.1,lit.d si alin.5,lit.c din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001 republicata cu modificarile 
si completarile ulterioare,primarul ia masuri pentru organizarea 
executarii si executarea in concret a activitatilor din 
domeniile:educatie,cultura,tineret si sport.
             Majoritatea comunelor din Romania,organizeaza ample 
manifestari,sub denumirea generica de Zilele Comunei.
             Organizarea ,,Zilei comunei Bordei Verde’’,presupune 
manifestari cu incarcatura istorica si simbolica pentru comunitatea 
noastra,care se bucura de participarea locuitorilor comunei si nu 
numai.
             Programul privind organizarea manifestarilor prilejuite de 
Ziua comunei Bordei Verde,cuprinde actiuni si activitati diverse 
dedicate tuturor categoriilor de varsta,consumatori ai actului de 
cultura,sport si divertisment.
              Necesitatea si oportunitatea organizarii unui astfel de 
eveniment,consta in promovarea istoricului comunei,cresterea 
incasarilor la bugetul local cat si un prilej de intalnire si revedere 
intre locuitorii comunei.
              Legalitatea organizarii unui astfel de eveniment:

- Prevederile art.36,alin.2,lit.d si alin.6,lit.a,punctele 1,4,5,6
din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001,republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare;

- Prevederile art.20,alin.1,lit.h si lit.i din Legea nr.273/2006 
privind finantele publice locale;

- Prevederile OG nr.53/2002 privind Statutul -cadru al 
unitatilor administrative-teritoriale,aprobat prin Legea 
nr.96/2003;



- HCL nr.7 din 15.02.2018 privind,aprobarea bugetului local 
pe anul 2018.

               Finantarea cheltuelilor pentru organizarea Zilei comunei 
Bordei Verde se face din bugetul local si din alte surse prevazute de 
legislatia in viguare.
               In temeiul prevederilor art.30,alin.1,lit.c din Legea 
nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea 
actelor normative,republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare,adresez rugamintea comisiei de specialitate sa avizeze si 
consiliului local sa aprobe proiectul de hotarare in forma prezentata.

                                                                 PRIMAR
                                                           Dumitru Rotaru
           



JUDETUL BRAILA
COMUNA BORDEI VERDE
COMPARTIMENT FINANCIAR -CONTABIL
NR._____din _______2018

                                                     REFERAT SPECIALITATE

  asupra Proiectului de hotarare privind organizarea Zilei comunei 
Bordei Verde

          Examinand Proiectul de hotarare propus de Primarul comunei 
Bordei Verde privind organizarea si sarbatorirea Zilei comunei 
Bordei Verde,compartimentul contabilitate constata ca acesta 
indeplineste cerintele de legalitate si necessitate.
           Ziua comunei dobandeste,prin statutul ei,farmecul unei zile 
de sarbatoare a intregii commune,iar organizarea si actiunile care 
se vor desfasura cu aceasta ocazie sunt un prilej de intalnire si 
revedere intre locuitorii comunei,dar si de destindere si voie buna.
           Finantarea cheltuelilor pentru organizarea Zilei comunei 
Bordei Verde se va face de la bugetul local si din alte surse legal 
constituite(sponsorizari,donatii,etc.)
           Suma a fost stabilita si aprobata prin HCL nr.7 din 
15.02.2018,privind aprobarea bugetului local pe anul 
2018,reprezentand o valoare de 30.000 lei 
din capitolul pentru cultura,culte,activitati sportive,recreere.
            Fata de cele aratate mai sus propun promovarea proiectului 
de hotarare initiat in acest sens.

                                        COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
                                                      CONSILIER CONTABIL
                                                            Lungu Valerica



ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO SOCIALE A 
COMUNEI,BUGET FINANTE,ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 
AL COMUNEI,AGRICULTURA,GOSPODARIRE COMUNALA,PROTECTIA 
MEDIULUI SERVICII SI CONTROL

COMISIA PENTRU INVATAMANT,SANATATE,CULTURA,PROTECTIE 
SOCIALA,ACTIVITATI SPORTIVE SI DE AGREMENT

NR._______ din _________2018

                                                         RAPORT DE AVIZARE

                                                        al proiectului de hotarare 
      privind  organizarea si sarbatorirea Zilei comunei Bordei 
Verde,judetul Braila,
              pentru data de 23 septembrie 2018;
 

                      Comisiile mai sus amintite,intrunite in sedinta de lucru au ,luat in discutie Proiectul
de hotarare amintit mai sus ,insotit de referatul de aprobare intocmit de primarul comunei si 
referatul compartimentului de resort,din cadrul aparatului de specialitate al primarului.    
                     In urma analiziei facute, membrii comisiilor avizeaza Fvorabil  prezentul  proiect 
de hotarare,  inaintand-ul  Consiliului Local in vederea discutarii si aprobarii.

                         PRESEDINTE
                           Bicoiu Dan

                           Gurau Relu-Sorinel
                
                         
                          
                                                                                         SECRETAR  COMISIE



                                                                                                Miclaru Angelica
                                                                                               
                                                                                                 Petrea Aurel


