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COMANA LETCANI
CONSILIUL LOCAL

Telefon (004) 0232 - 296.770;Telefon/Fax:(004) 02j2 - 296.900; Codfiscal 4540488;Codpostal 707280

Hotlrf,rea nr.212015
privind aprobarea Planului de acfiuni gi lucr[ri de interes local

qedinlei ordinare din data de 29 ianuarie 2015,
Avflnd in vedere:

- Planul de acliuni qi lucrdri de interes local nr. 405/20.01.2015 intocmit in conformitate cu prevederile
modificdrile gi complet6rile ulterioare;
- Proiectul de hotf,rdre nr.410120.01.2015 iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in

art.45 alin.(6) din Legea nr.2l5l200l a administra{iei publice locale, republicata;
- Referatul nr.40512015 intocmit de domnul Ababei Bogdan Petru, inspector in cadrul primariei comunei Lelcani, in temeiul

prevederilor art.44 din Legea nr. 21512001 a administra{iei publice locale, republicata;
- Avizul favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul economic gi de buget finanle din cadrul consiliului local Lelcani

pentru proiectul de hotdrdre mai sus menfionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 gi 54 alin{ ) din Legea nr.2l5/2001
a administraliei publice locale, republicat6;

- avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptdrii prezentei hotir6ri al secretarului comunei Lelcani, jr. Irimi{a Vali-Claudia,
prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.117 lit."a" din Legea nr. 2151)001 a
administraliei publice locale, republicat[;

- prevederile Legii 5212003 privind transparenla decizionald in administralia publicd locald;
examinAnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: art.6 alin.1 din Legea nr.4161200l privind

venitul minim gararfial, cu modificdrile qi completdrile ulterioare gi a normelor metodologice de aplicare a acesteia;
Legea nr.273/2006 privind finan{ele publice locale, cu modificdrile ulterioare;Legeanr. 500/2002 privind finanfele
publice; Legea nr. 18612014 a bugetului de stat pe anul 2015;

In temeiul art.45 alin.l si art.l15 alin.l'lit.b din Legea nr.2l5l200l privind administratia publica locala,
republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare

uorAnAgrn:

Art. l Se aproba Planul de acliuni qi lucrdri de interes local nr. 405120.01.2015,' intocmit in
conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001, conform anexei care face parte integrantd
din prezenta hot[rAre.

Art.2 Primarul, viceprimarul, compartimentul de asistenld sociald, compartimentul de urbanism qi
biroul financiar contabil din cadrul primdriei, vor aduce ia indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3. Secretarul consiliul local va comunica o copie aptezentei hotarari primarului, viceprimarului,
compartimentului de asistenlE social5, compartimentului de urbanism $i compartimentului financiar-
contabil din cadrul primdriei si Institufiei Prefectului Judetului Iasi.

. O copie a prezentei hotlrdri va fi afiqat5 la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunogtin!tr publicl.

Datd. astdzi: 29.01.201 5

CONSILruL LOCAL AL COMUNBI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucrdrile

Legii nr. 416/2001, cu

temeiul dispozigiilor
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