PROIECT

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL
Adresa : comuna Foltesti, judetul Galati, 807130
Tel: 0236/346006; Fax: 0236/346041
E-mail: primariafoltesti@yahoo.com
H O T A R A R E A NR. ___
din _____________ 2022
privind : organizarea si sarbatorirea zilei Comunei Foltesti, judetul Galati .
INITIATOR : Moraru Laurentiu Gigi – primarul comunei Foltesti, judetul Galati .
Numarul de inregistrare si data depunerii proiectului 2256 din 02.05.2022.
Consiliul local al comunei Foltesti, intrunit in sedinta ordinara din data de
____________.2022.
Avand in vedere Referatul de aprobare a dlui Moraru Laurentiu Gigi- primarul
comunei Foltesti, judetul Galati, inregistrata sub nr. 2257/02.05.2022.
Avand in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr. ______ din ______
2022.
Avand in vedere Avizele comisiilor de specialitate .
Avand in vedere prevederile Hotararii nr.6 din 10.02. 2022 a Consiliului local al
comunei Foltesti , judetul Galati cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2022,
repartizarea veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole si subcapitole,
aprobarea veniturilor si cheltuielilor din activitati finantate integral din venituri proprii
pe anul 2022.
Avand in vedere prevederile art. 20 , lit.”h” si “i” din Legea nr. 273/2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Având în vedere art.129 alin.(4) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;
În temeiul art. 139 alin.(1) și alin.(3) lit.a) precum și art.196 alin.(1) lit.a) din
Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare ;

HOTARASTE

:

Art.1. – (1)Se declară “Ziua comunei FOLTESTI ” si se aproba organizarea

manifestarilor ocazionate de Ziua comunei Foltesti, jud. Galati, pentru data de 15
iulie a fiecarui an .
(2) In anul 2022 aceasta se va sarbatori in ziua de 16 iulie, deoarece 15
iulie este zi lucratoare, anual tinandu-se seama ca ziua localitatii se va sarbatori in
prima zi nelucratoare dupa data de 15 iulie.
Art.2. – Manifestarile se vor desfasura in locatia terenul de fotbal al comunei
Foltesti, judetul Galati.
Art.3. – Pentru finantarea cheltuielilor ocazionate de organizarea zilei comunei
Foltesti, judetul Galati, se vor utiliza resurse banesti legal constituite de la bugetul
local al comunei .
Art.4. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
însărcinează Primarul comunei.
Art.5. - Prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului - judetul Galati,
va fi facuta publica prin grija secretarului comunei Foltesti prin afisare, iar de
aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei, raspunde primarul comunei Foltesti.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
MISTREANU IOAN

CONTRASEMNAT SECRETAR,
MARIAN CILICHIDREANU

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
PRIMAR

NR.2257/02.05.2022

REFERAT DE APROBARE

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA SI
SARBATORIREA ZILEI COMUNEI FOLTESTI, JUDETUL GALATI .
Proiectul de hotarare este initiat conform art.136 alin(1) din
OUG 57/2019 privind Codul administrativ si ale prevederilor
art.129 alin. (14) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.
Folteştiul a fost reşedinţă de plasă (unitate teritorialadministrativă) şi a avut în subordine 7 sate, până la al II-lea
Război Mondial. După război, a fost parte componentă a regiunii
Galaţi, raionul Tg. Bujor, iar din 1968 face parte din judeţul Galaţi.
Tinand cont ca prima atestare documentară a comunei,
datează din 15 iulie 1448 când Petru Voievod a atribuit locuri de
casă pentru clacași, propunem ca aceasta zi de 15 Iulie sa fie
declarata ziua comunei Foltesti si sa fie sarbatorita cum se cuvine.
Prevederile proiectului de hotarare initiat vor fi supuse spre
aprobare in sedinta ordinara din Iunie 2022.

PRIMAR,
MORARU LAURENTIU GIGI

