
Hotărârea nr.37 din data de 10.07.2013 privind alocarea unei sume de bani pentru 
organizarea Festivalului Concurs Interjudeţean al Tinerilor Interpreţi de Muzică Populară din 
judeţul Mureş „În Memoriam Vasile Conţiu“ Ediţia a II-a Tg. Mureş-Rîciu, desfăşurat  în 
perioada 18-20 iulie 2013. 
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                                                          HOTĂRÂREA NR. 37 
din 10 iulie 2013 

 

privind alocarea unei sume de bani pentru organizarea FESTIVALULUI INTERJUDEŢEAN 
DE INTERPRETARE A CÂNTECULUI POPULAR ROMÂNESC DE PE CÂMPIE, „În Memoriam Vasile 
Conţiu” Ediţia a II-a Tg. Mureş-Rîciu, desfăşurat  în perioada 18-20 iulie 2013. 
 

Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  1o iulie 2013, 
urmare a dispoziţiei de convocare nr.451 din  05.07.2013, emisă, de către primarul comunei Rîciu, 

Având în vedere: 
-expunerea de motive nr. 2971 din  05.07.2013 a primarului comunei Rîciu, prin care propune alocarea unei sume de 
bani pentru susţinerea financiară a acestei manifestări cultural, artistice şi educative; 
-avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Rîciu; 
              -Comisia pentru AGRICULTURA, ACTIVITATI ECONOMICO-FINANCIARE, AMENAJAREA TERITORIULUI SI 
URBANISM; 
              -Comisia pentru ACTIVITATI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, INVATAMANT, SANATATE SI FAMILIE, MUNCA SI 
PROTECTIE SOCIALA, PROTECTIE COPII, TINERET SI SPORT ; 
              Văzând art. 36, alin. (2), lit.d) şi alin. (6), lit. a), pct.4 şi art.115, alin. (1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privnd 
administraţia publică locală, republicată, 
 

hotărăşte: 
 

         Art.1.Aprobă alocarea sumei de 12.500 lei din bugetul local, de la Cap.67.02 cultură- pentru susţinerea 
financiară a acestei manifestări cultural, artistice şi educative, conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
           Art.2. Decontarea sumelor alocate se face pe baza documentelor justificative conform prevederilor legale. 
           Art.3 Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Asociaţiei Culturale MARIS Tg. Mureş.. 
 Primarului Comunei Rîciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet 
www.comunariciu.ro 
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