HOTĂRÂRE
Pentru aprobarea unor cheltuieli privind organizarea și desfășurarea
manifestării folclorice ” De Sânpetru la Rebra” , și finanțarea unor
cheltuieli pentru Ansamblul Folcloric ”Doina Rebrei”
Consiliul local al comunei Rebra intrunit in sedinta ordinara din data de
27.06.2018, în prezenţa consilieri;
Avand in vedere:
- Având în vedere:
- Expunerea de motive cu nr. 1103 din 20.06.2018, a primarului
comunei Rebra;
- Raportul secretarului nr.1104 /20.06.2018;
- Raportul nr.1105 /26.06.2018 a comisiei economice;
- Art. 3 și 4 și Anexa 2 din Legea finanţelor publice nr. 273/2006, cu
modificările ulterioare;
- Art.9 din Hotărârea Guvernului nr. 442/1994 privind finanţarea
instituţiilor publice de cultură şi artă de importanţă judeţeană, ale
municipiului Bucureşti şi locale;
- În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (6) lit.
a) pct. 4, alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a) şi art. 45 din Legea
nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completărileul terioare,
HOTARASTE:
Art.1.- Se aprobă alocarea din bugetul local al comunei Rebra de la
capitolul bugetar 67.02.03.07. – Cămine culturale,a sumei de 14.000 lei
necesară organizării şi desfășurării desfășurarea manifestării folclorice ”De
Sânpetru la Rebra”, ediţia a IX-a, din data de 29 IUNIE 2018.
Art.2.- Se aproba finanțarea de la capitolul bugetar 67.02.03.07.–
Cămine culturale,însumă de 16.000 lei a Ansamblului Căminului cultural
Rebra, - Ansamblul Folcloric ”Doina Rebrei” - ,învederea participării acestuia
la un festival internațional de folclor din străinătate.

Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
primarul comunei Rebra și contabilulprimăriei.
Art.4.- Secretarul comunei Rebra , va comunica prezenta hotarare cu:
- Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud
- Primarul comunei Rebra
Prezenta hotararea a fost adoptata cu ____ voturi din _____ consilieri
prezenti
PRESEDINTE DE SEDINTA
SCRIDON VICTOR

Nr.15
Din 27.06.2018

Contrasemnează,
Secretar,
Vasile Calini

PROIECT

HOTĂRÂRE
Pentru aprobarea unor cheltuieli privind organizarea și desfășurarea
manifestării folclorice ” De Sânpetru la Rebra” , și finanțarea unor
cheltuieli pentru Ansamblul Folcloric ”Doina Rebrei”
Consiliul local al comunei Rebra intrunit in sedinta ordinara din data de
27.06.2018, în prezenţa consilieri;
Avand in vedere:
- Având în vedere:
- Expunerea de motive cu nr. 1103 din 20.06.2018, a primarului
comunei Rebra;
- Raportul secretarului nr.1104 /20.06.2018;
- Raportul nr.1105 /26.06.2018 a comisiei economice;
- Art. 3 și 4 și Anexa 2 din Legea finanţelor publice nr. 273/2006, cu
modificările ulterioare;
- Art.9 din Hotărârea Guvernului nr. 442/1994 privind finanţarea
instituţiilor publice de cultură şi artă de importanţă judeţeană, ale
municipiului Bucureşti şi locale;
- În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (6) lit.
a) pct. 4, alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a) şi art. 45 din Legea
nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completărileul terioare,
HOTARASTE:
Art.1.- Se aprobă alocarea din bugetul local al comunei Rebra de la
capitolul bugetar 67.02.03.07. – Cămine culturale,a sumei de 14.000 lei
necesară organizării şi desfășurării desfășurarea manifestării folclorice ”De
Sânpetru la Rebra”, ediţia a IX-a, din data de 29 IUNIE 2018.
Art.2.- Se aproba finanțarea de la capitolul bugetar 67.02.03.07.–
Cămine culturale,însumă de 16.000 lei a Ansamblului Căminului cultural

Rebra, - Ansamblul Folcloric ”Doina Rebrei” - ,învederea participării acestuia
la un festival internațional de folclor din străinătate.
Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
primarul comunei Rebra și contabilulprimăriei.
Art.4.- Secretarul comunei Rebra , va comunica prezenta hotarare cu:
- Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud
- Primarul comunei Rebra
Prezenta hotararea a fost adoptata cu ____ voturi din _____ consilieri
prezenti
PRIMAR,
DANCI STEFAN
20.06.2018

HOTĂRÂRE
Privind alegerea președintelui de ședința
Consiliul local al comunei Rebra întrunit in ședința ordinara din data de 29.03.2018 în
prezența 10 consilieri;
Având in vedere:
Prevederile art. 11 alin (1) din Regulamentul de organizare si funcționare a
Consiliului local Rebra.
Expunerea de motive înregistrată sub nr. 597 din 21.03.2018;
Raportul asupra proiectului de hotărâre a secretarului comunei Rebra înregistrat
la nr.598 din 21.03.2018;
Raportul favorabil nr.599/.21.03.2018 al Comisiei juridice si de disciplina, pentru
administrația publica locala, apărarea ordinii si liniștii publice , relații cu cetățenii;
In temeiul prevederile art. 35(1) si art. 45(1) din Lege nr. 215/2001 a administrației
publice locale – republicată cu modificările ulterioare,

HOTARASTE:
Art. 1. Se alege președintele de ședință domnul ...................................... care va
conduce ședințele consiliului local pe o perioada de 3 luni , începând cu luna iulie
2018.
Art. 2. Secretarul comunei Rebra , va comunica prezenta hotărâre cu
- Consilierul ales potrivit art. 1;
- Instituția Prefectului județul Bistrița-Năsăud
- Primarul comunei Rebra
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi din …. consilieri prezenți
PRIMAR,
Stefan Danci
Prezenta hotărâre poate fi adoptata cu votul a majorității membrilor consiliului local prezenți.
21.03.2018

HOTĂRÂRE
Privind alegerea președintelui de ședința
Consiliul local al comunei Rebra întrunit in ședința ordinara din data de 27.06.2018 în
prezența 10 consilieri;
Având in vedere:
Prevederile art. 11 alin (1) din Regulamentul de organizare si funcționare a
Consiliului local Rebra.
Expunerea de motive înregistrată sub nr. 1106 din 20.06.2018;
Raportul asupra proiectului de hotărâre a secretarului comunei Rebra înregistrat
la nr.1107 din 20.06.2018;
Raportul favorabil nr.1108/.26.06.2018 al Comisiei juridice si de disciplina,
pentru administrația publica locala, apărarea ordinii si liniștii publice , relații cu
cetățenii;
In temeiul prevederile art. 35(1) si art. 45(1) din Lege nr. 215/2001 a administrației
publice locale – republicată cu modificările ulterioare,

HOTARASTE:
Art. 1. Se alege președintele de ședință domnul MUTI DANIEL, care va conduce
ședințele consiliului local pe o perioada de 3 luni , începând cu luna iulie 2018.
Art. 2. Secretarul comunei Rebra , va comunica prezenta hotărâre cu
- Consilierul ales potrivit art. 1;
- Instituția Prefectului județul Bistrița-Năsăud
- Primarul comunei Rebra
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi din 10 consilieri prezenți
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Scridon Victor
Contrasemnează,
Secretar,
Vasile Calini
Nr.16
Din 27.06.2018

