ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA RUŞEŢU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU

HOTĂRÂRE
privind
stabilirea Programului activităților cultural-artistice ale comunei Rușețu
dedicate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri

Consiliul local al comunei Ruşeţu, judeţul Buzău;
Având în vedere:
- prevederile art.19 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.c), art.49 alin.(5) și ale art. 71 alin.(4) din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Ruşeţu nr.10/2018 privind aprobarea Bugetului local
al comunei Ruşeţu pe anul 2018;
- expunerea de motive înregistrată la nr.5512/08.11.2018, prin care Primarul comunei Ruşeţu
propune rectificarea bugetul local al comunei Ruşeţu pe anul 2018;
- raportul Compartimentului economic din aparatul de specialitate al Primarului comunei
Ruşeţu, înregistrat la nr.5558/12.11.2018;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
În temeiul art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(1) și alin.(2) lit.a) şi art.145 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1. - Se aprobă programul activităților cultural – artistice ce se vor desfășura în comuna
Rușețu pentru sărbătorirea Centenarului Marii Uniri, astfel:
1. Excursie organizată pentru vizitarea de către grupul vocal și grupa de dansuri ale Liceului
Tehnologic Rușețu a Mausoleului de la Mărășeșți, la data de 26 noiembrie 2018;
2. Excursie organizată de către grupul vocal și grupa de dansuri ale Liceului Tehnologic Rușețu a
Muzeului Unirii Focșani;
3. Festivalul – concurs ”ÎMPREUNĂ VOM ÎNVINGE” organizat de Liceul Tehnologic Rușețu,
cu partificarea școlilor gimnaziale din comuele Luciu și Florica – 29 noiembrie 2018;
4. Depunerea de coroane la Monumentul Eroilor din satul Rușețu.
Art.2. - Consiliul local al comunei Rușețu ia act de desfășurarea în comuna Rușețu, la data de
16 noiembrie 2018, a activitățiilor culturale dedicate CENTENARULUI MARII UNIRI și a
activităților de plantare a unui număr de 100 de copaci, eveniment la care au porticipat reprezentații
autorităților publice locale, elevi ai Liceului Tehnologic Rușețu, reprezemtanții Direcției silvice Buzău
și ai S.C. Hunt Oil Of Romania S.R.L.
Art.3.- Cheltuielile ocazionate de desfășurarea activităților descrise la art.1 sunt suportate din
bugetul local al comunei Rușețu, pe anul 2018.
Art.4.- Priamarul comunei Rușețu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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Art.5. - Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre autorităţilor, instituţiilor şi
persoanelor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare.
X
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ruşeţu în şedinţa ordinară din 20 noiembrie 2018,
cu respectarea prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215 din 23 aprilie 2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 13 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total
de 13 consilieri locali în funcţie şi 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Lenuța Stanciu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Gabriel Dinu

Ruşeţu, 20 noiembrie 2018
Nr.34
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