
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI

H O T Ă R Â R E
Privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2017 cu 

privire la confirmarea alocării sumei pentru organizarea Festivalului 
„Cântecul Cetinii”, ediţia a XXI -a

Consiliul Local al Comunei Doma Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data 
de 15.02.2018,

Având în vedere:
- Expunerea de motive întocmită de domnul primar al comunei Doma-Arini, judeţul Suceava, 

înregistrată sub nr. 14 din 08.02.2018
- Raportul Biroului buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu din 

cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Doma Arini, Judeţul Suceava, înregistrat sub 
nr. 15 din 08.02.2018;

- Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico socială, buget, finanţe, 
administrare a domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia 
mediului, amenajarea teritoriului şi urbanism, servicii şi comerţ, din cadrul Consiliului Local al 
Comunei Doma Arini, înregistrat sub nr. 36 din 15.02.2018;

- prevederile H.C.L. nr. 13 /2017 referitoare la aprobarea bugetului local al Comunei Doma- 
Arini pentru anul 2017, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile art. 3, alin. (2), lit. (a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 26/2012 privind unele măsuri 
de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 
unor acte normative,

Luând în considerare adresa nr. 21566/21767/10/5 din 30.01.2018, primită de la Instituţia 
Prefectului -  Judeţul Suceava,

Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum sunt 
ele definite în Legea nr. 161/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, alin.(6) lit.”a” pct. 4, art. 
45 alin. (2) lit. „a” precum şi art. 115, alin. (1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art,I -  Titlul Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2017 cu privire la confirmarea alocării sumei 
pentru organizarea Festivalului „Cântecul Cetinii”, ediţia a XXI -a, se modifică şi va fi:

„Hotărâre privind aprobarea alocării sumelor pentru organizarea Festivalului 
„Cântecul Cetinii”, ediţia a XXI -a”.

ArtJI -  Articolului 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2017, se modifică şi va avea 
următorul cuprins:



” Se aprobă alocarea sumei de 30.000 lei, necesară pentru organizarea Festivalului 
„Cântecul Cetinii” -  ediţia a XXI -a, din capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie”, subcapitolul 
67.02.03.07” Cămine culturale.”

Art. III -  Primarul comunei Doma Arini prin compartimentele de specialitate din cadrul 
aparatului propriu de specialitate al Primarului va aduce la îndeplinire a prevederile prezentei 
hotărâri, iar secretarul comunei o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.
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