
PRorEcr DE HorAnAne
Nr. 5636 I 23.02.2021

privind aprobarea bugetelor aferente organizirii evenimentelor

,rMirfigor " ;i ,,Ziua Femeii"

Avdnd in vedere:

Referatul de aprobare nr. 5525 /23.02.2021 al Primarului orasuluiSinaia;
Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice inregistrat la Primiria oragului Sinaia sub

nr. 5687 123.O2,2O2L;
Viz6nd avizul comisiei de specialitate a Consiliului LocalSinaia;

Jindnd cont de HCL L6/ 2021 privind lista de evenimente organizate de oragul Sinaia in anul

2021;
in conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanlele publice locale, cu

modificirile 9i complet6rile ulterioare, art. 5, alin. 3, art.40 alin, 1

in conformitate cu art.43 alin.3 lit b din HG 395/ 20L6 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicS/

acordului cadru din Legea 98/ 2016 privind achizitiile publice

tn temeiul prevederilor art.L29 alin.2 lit. d gialin.T lit. d, coroborat cu art. 139 alin. l sicu art.

196 alin. 1 lit.a din OUG 57l 2019 privind Codul Administrativ

coNsruur LocALAL oRA$uLUr slNAlA
HOrAnASre:

Art.1. Aprobi alocarea bugetard necesard organizirii evenimentului ,,Mir1igor" in cuantum de 600

lei;
Art.2. Aprobd alocarea bugetari necesard organizirii evenimentului ,,Ziua Femeii" ln cuantum de

3000lei;
Art.3. Prevederile prezentei hotSrdri vor fi duse la indeplinire de citre Serviciul Politici Publice gi

Serviciul Buget.
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Nr.5625 I 23 febr202L

REFERAT DE APROBARE

la Proiectulde Hotirire privind aprobarea bugetului pentru organizarea evenimentelor

,,Mirtigor " Si ,,Zitua Femei"

Avdnd in vedere ci:

Primdria ora$ului Sinaia organizeaze anual diverse evenimente culturale gi sportive
pentru a oferi sindienilor gi turigtilor activitSli de petrecere a timpului liber, precum gi pentru

a celebra anumite sdrbdtori cu caracter local sau national;

Coroborat cu faptul c5:

- luna martie este asociatd cu sosirea primiverii, debutul lunii fic6ndu-se prin

oferirea unui mertisor, tradilie pe care rom6nii o indr6gesc foarte mul!
- pe 8 martie, anual, se sirbdtoregte Ziua lnternalionalS a Femeii, o zi dedicatS

doamnelor gi domnigoarelor;

Propun spre analizi gi aprobare Consiliului Local al oraguluiSinaia bugetele aferente
organizirii tradilionalelor evenimente ,,Mirligor " gi ,,Ziua Femeii".
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Nr: 5687 123.02.2021,

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de Hottirdre privind aprobarea bugetelor aferente organizirii
evenimentelor,,Mirtigor " gi,Ziua Femeii"

in fiecare an, pe 1 martie, zi asociatd cu primdvara gi legati simbolic de renagterea
naturii, Primdria oragului Sinaia organizeazd tradilionalul eveniment ,,Mdrligor", prilej cu care o
echipd a Primdriei oragului Sinaia oferd mdrligoare doamnelor gi domnigoarelor.

Bugetul estimat pentru realizarea lui gi pe care vi-l supunem spre aprobare este de 500
lei, pentru aproximativ 150 bucd}i.

La data de 8 martie se sdrbdtorette Ziua lnternalionald a Femeii, zi dedicatd de

asemenea, doamnelor 9i domnigoarelor din lumea intreagi. Ziua femeii a fost recunoscutd ca

sdrbdtoare in anul 1977, devenind o tradilie in majoritatea |drilor din Europa gi este o zi in care

femeile sunt recunoscute pentru realizdrile lor.
Ziua femeii va fi sdrb5toritd $iin oragul nostru prin oferirea de flori, in institufii, cartiere,

societili, etc, ca semn al aprecierii gi respectuluifafd de acestea.
Bugetul estimat pentru realizarea acestei activit5li gi pe care vi-l supunem spre aprobare

este de 3.000 lei, pentru aproximativ 600 bucdli.

Bazd legali:

Propunem ca organizarea si decontarea activitS|ilor mai sus menlionate sd se faci:
- in temeiul prevederilor art.L29 alin,2 lit. d gialin.T lit. d, coroborat cu art. 139 alin. 1

si cu art. 195 alin. 1 lit.a din OUc 571 2019 privind Codul Administrativ
- in conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanlele publice locale, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare, art. 5, alin. 3, art.40 alin. 1

- lindnd cont de HCLLOl2021 privind lista de evenimente organizate de oragulsinaia
in anul 2021

- in conformitate cu art.43, alin.3, lit b (pentru sume mai mici 70.000 de lei) din HG

395/ 2OL6 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizifie public6/ acordului cadru din Legea

981 zOtO privind achiziliile publice (autoritatea contractantd poate achiziliona direct,
pe baza uneisingure oferte).


