
ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL BUESTI

H O T A R A R E
privind stabilirea Zilei comunei Buesti, judetul Ialomita

          Consiliul local al comunei, Buesti, judetul Ialomita,
          Avand in vedere:

-  proiectul  de  hotarare  si  expunerea  de  motive  initiate  de  Primarul  comunei
Buesti, judetul Ialomita, din care sa rezide necesitatea stabilirii Zilei comunei in cea de-
a doua  duminica din luna aprilie, pentru a încadra în festivitati si serbarea Hramului
Bisericii, „Sfântul Calinic de la Cernica”.
         - prevederile Legii nr. 96/18.03.2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului
nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unitatii administrativ – teritoriale;

-  Hotararea  Consiliului  local   Buesti  nr.  10  din  data  de  30.07.2004  privind
aprobarea Statutului comunei Buesti, judetul Ialomita.
          Examinand  raportul nr. 498 din 07.03.2014 al compartimentului de specialitate al
primarului comunei Buesti, judetul Ialomita si avizul nr. 499 din 07.03.2014 al comisiei
de specialitate a Consiliului local al comunei Buesti, judetul Ialomita. 
         In temeiul  art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) si d), alin. (3) lit. a), alin. (6) lit. a) pct 4,
art.  45  si  art.  115  din  Legea  nr.  215/2001  privind  administratia  publica  locala,
republicata , modificata si completata;

HOTARASTE:

Art. 1. Se stabileste Ziua comunei Buesti, judetul Ialomita, în a  doua duminica
din luna aprilie, pentru a încadra în festivitati si serbarea Hramului Bisericii, „Sfântul
Calinic de la Cernica”.

 Art. 2. Se aprobă constituirea unui colectiv format din cinci persoane, condus de
primarul  localitatii,  pentru organizarea si  conducerea  actiunilor  ce  vor  fi  intreprinse
pentru serbarea zilei comunei Buesti, colectiv din care sa faca parte consilieri locali,
functionari publici si personalitati din localitate.

Art. 3. Programul actiunilor va fi facut public pana cel tarziu cu 10 zile inainte de
ziua localitatii, prin grija primarului comunei.

Art.  4.  Bugetul  alocat  evenimentului  se  constituie  din  venituri  provenite  din
sponsorizari si va fi incorporat in bugetul local al comunei.

Art. 5. Primarul comunei Buesti va aduce la indeplinire prevederile prezentei iar
secretarul localitatii o va aduce la cunostinta publica si transmisa tuturor persoanelor
stabilite de lege.

PRESEDINTE
DE SEDINTA,
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Adoptata la Buesti                                                                          Secretar comuna
Astazi 14.03.2014                                                                     CALOTA  MARIAN
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