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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LARGU 
 

HOTĂRÂREA nr.4 
din 28.02.2013 

privind organizarea manifestărilor dedicate zilei de 8 Martie – Ziua 
Internaţională a Femeii 

 
Consiliul Local al comunei Largu, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa ordinară 

din data de 28.02.2013, 
Având în vedere : 

 expunerea de motive a primarului comunei Largu, iniţiatorul proiectului 
de hotărâre ; 

 raportul compartimentului de specialitate asupra proiectului de 
hotărâre ; 

 prevederile art.55 alin.4 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 

 prevederile pct.81 al cap.III, titlul III din Hotărârea Guvernului nr. 
44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Largu ; 
În temeiul prevederilor art.36 alin.1 coroborat cu art.45 alin.1 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare , 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 Se aprobă organizarea manifestărilor dedicate zilei de 8 Martie – Ziua 
Internaţională a Femeii, conform programului din anexa  ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre ; 
Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 5000 lei necesară organizării şi 
desfăşurării manifestărilor dedicate zilei de 8 Martie – Ziua Internaţională a 
Femeii, sumă ce va fi suportată din bugetul local al comunei ; 
Art.3 Primarul comunei se încredinţează cu aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri; 
Art.4 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi făcută publică și 
comunicată autorităților, instituțiilor publice și persoanelor interesate . 
 
              Președinte de ședință, 
     consilier local, Constantin Sorin                  contrasemnează, 
                                                                          secretarul comunei, 
                                                                           Bordea Stelică 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
comunei Largu din data de 28.02.2013, cu 11 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 
voturi împotrivă, din totalul celor 11 consilieri locali în funcţie prezenţi. 
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                                                                             ANEXA   
                                                             la H.C.L. Largu nr.4/28.02.2013 
 

 
 

PROGRAMUL 
manifestărilor dedicate sărbătoririi zilei de 8 Martie – 

Ziua Internaţională a Femeii 
 
 

                 
Ora Denumirea acţiunii 
11.00 Oferirea de flori participantelor la manifestarea  

dedicată sărbătorii zilei de 8 Martie – aprox.170  
persoane 

11.30 Deschiderea manifestărilor prin prezentarea unui 
program artistic dedicat zilei de 8 Martie, susţinut  
de copii  de la şcoală şi grădiniţă 

13.30 „Tombola Marţişorului” constând în acordarea unor 
premii ce reprezintă obiecte de uz casnic 

14.30 Concurs de dansuri 
 
 
                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


