
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 78
DIN 31.08.2021

privind: organizarea și sărbătorirea Zilei Comunei Unirea, judeţul Brăila în anul 
2021

Consiliul Local Unirea întrunit în şedinţa ordinară de lucru în data de 31.08.2021

Având în vedere:
- Expunerea de motive înregistrată cu nr. 3640/16.08.2021 a Primarului comunei 

Unirea, judeţul Brăila, 
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Unirea
- HCL Unirea nr. 20/29.03.2013 privind aprobarea zilei de 15 august ca zi

oficială a comunei Unirea; 
- HCL Unirea nr. 48/14.07.2016 privind modificarea datei din 15 august în 8
septembrie  ca zi oficială a comunei Unirea, 

- HCL Unirea nr. 41/21.04.2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare. 
Prevederile art. 129 alin (1), alin. (4) lit. „a”, alin. (7) lit. „a”, „d”, „e” și „p”

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul Administrativ 
În temeiul  art. 139 alin. (3) lit. „a” și art. 196 alin. (1) lit. „a” din aceeaşi Lege. 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. – Se aprobă organizarea și sărbătorirea „Zilei Comunei Unirea” care se 
realizează prin Programul de activități prevăzut în Anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se aprobă cheltuielile ocazionate cu organizarea „Zilei Comunei
Unirea”, în suma de 20.000 lei care se vor suporta din bugetul local aprobat pentru
anul 2021 din Capitolul 67.02.03. „Servicii culturale” – Subcapitolul 67.02.03.07
„Cămin Cultural”. De asemenea, pentru organizarea acestui eveniment cultural, vor fi 
contabilizate toate donaţiile și sponsorizările primite.  

Art.3. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însarcinează Primarul comunei Unirea și  compartimentul financiar-contabil. 

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică  Instituţiei Prefectului Judeţului Brăila 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, compartimentului financiar – 
contabilitate și se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei.

     PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL,
SOARE TUDOREL BADIU RODICA ALINA


