
HOTARÂRE 

Privind aprobarea Planului de activități culturale, organizate la nivelul comunei 

Todireni în anul 2020 

 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 

b) art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

d) art. 21, art. 24, art. 27 şi art. 28 din Legea cadru a descentralizării nr. 

195/2006; 

 văzând: - Referatul de aprobare a primarului comunei Todireni prin care se 

propune aprobarea Planului de activități culturale pentru anul 2020; 

- raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului local Todireni, 

 având în vedere prevederile: 

- Art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

- Anexa 2, punctul 9, litera d) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Todireni, judeţul Botoşani, întrunit  în şedinţă ordinară, 

în data de 30 ianuarie 2020 adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

 

 ART. 1. Se aprobă Planul de activități culturale, organizate la nivelul comunei 

Todireni,în anul 2019 conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local al comunei Todireni pe anul 2020, a 

sumei de 22.700 lei în vederea susținerii Planului de activități culturale, organizate la 

nivelul comunei Todireni, în anul 2020. 

           ART. 3. Primarul comunei Todireni, județul Botoșani prin Compartimentul 

contabilitate, buget, finanțe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

ART. 4. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului general al UAT, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Todireni 

şi prefectului judeţului Botoșani. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GIREADĂ OFELIA 

Todireni, 30.01.2020                                Vizat pentru legalitate, 

 Nr. 3                                                                                 Secretar general UAT, 

                                     Andriș Maria-Magdalena 
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