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HOTĂRÂREA NR. 94 

Din 29.06.2012 
privind constituirea comisiei pentru organizarea manifestărilor 

dedicate „ZILELOR INEULUI” si alocarea unei sume in acest scop 
 

Consiliul local al oraşului Ineu, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
29.06.2012 

Având în vedere: 
-iniţiativa şi expunerea de motive nr. 9.961/22.06.2012 a Primarului 

Oraşului Ineu - jr.  Călin – Ilie Abrudan; 
-referatul nr. 9.960/22.06.2012 al d-nei director executiv ec. Adriana Străuţ ; 

 -referatul nr. 9.959/22.06.2012 al d-lui referent Aurel Şeran ; 
 - Hotărârea nr. 138/22.11.2011 adoptată de către Consiliul Local Ineu; 
 -prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 -prevederile art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Ineu;  

In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :  
 

       Art.1.- Se constituie comisia pentru întocmirea programului şi 
organizarea manifestărilor dedicate "Zilelor Ineului", în următoarea 
componenţă:  
1 .d-1 Călin – Ilie Abrudan –Primar al oraşului Ineu; 
2 .d-l Nogea Adrian - viceprimar al oraşului Ineu; 
3. d-na Rada Ancuța – secretar al oraşului Ineu; 

4 . d-na Străut Adriana-director executiv–Directia economica; 
5 . d-l Aurel Şeran-referent Casa de Cultura; 
6.  d-l Hedea Nicolae -consilier local; 
7 . d-l Belean Ioan -consilier local; 
8 . d-na Maftei Gabriela-Diana -consilier local; 
9.  d-l Leucuţa Ioan -consilier local; 
10. d-l Dimofte Silviu - consilier local. 



                Art.2.- Se alocă suma de 15.000 lei de la capitol bugetar 67.02. pentru 
organizarea manifestărilor din perioada 11.08 - 12.08.2012 dedicate "Zilelor 
Ineului". 

 
          Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică cu: 

-Instituţia Prefectului - judeţul Arad; 
-Primarul oraşului Ineu; 
-Direcţia economica; 
-Membrii comisiei;  
-Secretar. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,            CONTRASEMNEAZĂ, 
 IONEL ALB      SECRETAR, 
               ANCUŢA RADA 
 


