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HOTĂRÂREA NR. 11
Privind planificarea activităților cultural-artistice și sportiv-recreative pe anul 2020, la nivelul

comunei Vințu de Jos

Consiliul Local al comunei Vințu de Jos, întrunit în ședința ordinară din data de
31.01.2020, în sala de şedinţă a Căminului Cultural al comunei Vinţu de Jos;

Luând în dezbatere:
- Proiectul de hotărâre nr. 5/17.01.2020 privind planificarea activităților cultural-artistice

și sportiv-recreative pe anul 2020, la nivelul comunei Vințu de Jos;
- referatul de aprobare nr. 357/A/17.01.2020 al domnului primar în calitate de inițiator;
- raportul de specialitate nr. 358/A/17.01.2020 întocmit de către referentul cultural Albu

Cristian;
- Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Vințu de Jos;
Luând în considerare:
- Art. 14 alin. 3 și art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu

modificările și completările ulterioare
În baza art. 139, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă planificarea activităților cultural-artistice și sportiv-recreative pe anul
2020 la nivelul comunei Vințu de Jos, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei
hotărâri.

Art. 2 Aprobă finanțarea cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea manifestărilor
prevăzute în anexa parte integrantă din prezenta hotărâre, din bugetul local al comunei Vințu de
Jos, în limita anuală a creditelor bugetare.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Alba, primarului
comunei Vinţu de Jos, Biroului resurse umane, investiții, achiziții  publice și servicii publice,
strategii, programe, proiecte, impozite și taxe locale, compartimentului Cultură  și se aduce la
cunoștința publică prin afișare la sediul instituției, precum și prin publicare pe pagina de internet
a instituției www.vintudejos.ro – Monitorul Oficial Local.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată în fața instanței de contencios administrativ a
Tribunalului Alba în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,
cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi ,,pentru”, valabil
exprimate, din numărul total de 15 consilieri locali în funcție, fiind respectate condițiile
prevăzute de lege pentru adoptarea prezentei hotărâri, respectiv majoritate simplă.
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