
Consiliul Local al Municipiului Marghita

HOTARARE
Pentru aprobarea parteneriatului municipiului Marghita prin Consiliul Local al

municipiului Marghita cu Asociatia Pro Folk in vederea organizarii Festivalului
FredoomFest

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 29

iunie 2017 ,
Avand in vedere referatul de specialitate al compartimentuluide specialitate din

cadrul aparatului primarului inregistrat sub nr. 46660 din23.06.2017 precum si cererea

asociatiei care organ i zeaza activitatea cu ltural-arti sti ca

lin6nd cont de Hotirdrea Consiliului Judetean Bihor nr.98 din 25 aprilie 2017
cu privire larepafiizarea cotei de20o/o din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale si a cotei de 20Yo din cotele defalcate din impozitul pe venit pe anul

2017 , in baza clreia s-a adoptat HCL nr. 75 din 29.05.2017 privind rectificarea
bugetului local

Cu avizul favorabil al comisiei de buget finante
In temeiul art. 36 alin. 2lit. d coroborat cu alin" 6 lit. a pct. 4 si art. 45 alin. I

din Legea nr.21512001, legea administratiei publice locale, republicat[, cu modificarile si

completdri le ulterioare

Hotaraste.

Art. 1 Se aprobd parteneriatul cu Asociatia Pro Folk Marghita pentru organizarea
activitatii cultural-artistice - Festivalul Freedom Fest, in perioadal3-16 iulie 2017 ,prin
alocarea sumei de 75 mii lei , suma cuprinsa in bugetul local cu aceasta destinatie , din
cote defalcate din impozitul pe venit conform HCJBihor 98125.04.2017 .

Art.2 Asociatia Pro Folk Marghita va avea obligatia depunerii la Serviciul buget-
contabilitate a decontului de cheltuieli pentru suma primitd in termen de 30 de zile de la
fi nal izarea activitati i.

Art. 3 Prezenla hotdrdre se comunicd cu : Institutia Prefectului Bihor, Primarul
municipiului Marghita, Associatia ProFolk Marghita, Serviciul buget-contabilitate . la
dosar.
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