
                                              R O M A N I A 

J U D E Ţ U L  B U Z A U 
COMUNA PIRSCOV 

C O N S I L I U L  L O C A L 
 

 

 
H O T Ă R Â R E  

privind organizarea zilei comunei Pirscov, judeţul Buzau. 

Consilul local al comunei Pirscov, judeţul Buzau, întrunit in şedinţa 

extraordinara , 

 Având în vedere:   

- expunerea de motive a primarului comunei Pirscov, înregistrată la 

nr.4868/25.07.2016 ; 

- raportul compartimentului de specialitate inregistrat la 

nr.4869/25.07.2016 ; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului 

local inregistrate la nr. 4938 / 28.07.2016 ; 

- prevederile Legii nr. 96/2003 pentru aprobarea OG nr. 53/2002 

privind aprobarea statutului cadru al unităţilor administrativ-teritoriale; 

- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Pirscov , 

nr.3/01.02.2016, privind aprobarea bugetului local al comunei Pirscov 

pentru anul 2016; 

- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Pirscov, nr. 

23/28.07.2016, privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei 

Pirscov pentru anul 2016 ; 

- prevederile art. 20, lit. (h) şi lit. (i) din Legea 273/2006 - legea 

finanţelor publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 
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- prevederile art. 36 alin. (2) lit. (d), alin. (6) lit. (a) pct. 4 din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi  

completările ulterioare ;                                  

 In temeiul art. 45 aliniatul (3) din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 

 
Art.1. Se aproba organizarea manifestărilor ocazionate de Ziua 

comunei Pirscov in data de 20 august  2016 . 

Art.2. Manifestările se vor desfăşura in Piata comunala Pirscov, 

conform programului din Anexa nr. 1. 

Art.3. Pentru finanţarea cheltuielilor ocazionate de organizarea zilei 

comunei se vor utiliza resurse băneşti legal constituite in bugetul local al 

comunei Pirscov, provenind din alocaţii bugetare , sponsorizări si donaţii. 

Art.4.  Se alocă suma 40.000 lei din bugetul local al comunei Pirscov, 

pentru desfăşurarea evenimentului. 

ART.5 Se aprobă comitetul de organizare a evenimentului conform 

anexei nr. 2 la prezenta hotărâre ( conform propunerilor din plen) . 

Art.6. Se imputerniceşte primarul comunei Pirscov cu ducerea la 

indeplinire a prezentei hotarari. 

Art.7. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afişare  
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si prin publicare pe pagina de internet a primăriei si va fi comunicata 

primarului comunei si Institutiei Prefectului - judeţul Buzau  

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

       Consilier Dumitrascu Dumitru 

Pirscov, 28 iulie 2016. 

Nr.24. 

Contrasemneaza, 

Secretar , Calen Neculai 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Pirscov in sedinta ordinara din data de 

28.07.2016 ,cu respectarea prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001  a administratiei publice 

locale,republicata si actualizata,cu un numar de voturi 15 pentru ,abtineri -; si voturi  - impotriva , din 

numarul total de 15 consilieri in functie si 15 consilieri prezenti la sedinta   
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