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privini

aprobare program

,.,,,,5,?.',?*lil"H;,11 , ll:r::,"Ziua

comunei qi Ziua Erolor

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI,

legal constituit, intrunit la lucrdrile
gedinlei ordinare din data de 28 aprilie 2015,

-

Avf,nd in vedere:
nota de fundamentare gi proiectul de hot6r6re cu privire la manifestdrile culturale ce se vor organizain luna mai20l5, proiect

iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul dispozi{iilor art.45 aln.(6) din Legea nr. 21512001

-

a

administraliei publice locale, republicatS;
referatul nr. 3515 / 2015 intocmit de d-na Onofrei Rica, in temeiul prevederilor art.44 dn Legea nr. 215/2001a administraliei
publice locale, republicati;
avinil favorabil al comisiei pentru activitatea ?n domeniul cultur6 educalie din cadrul consiliului local Le,tcani pentru proiectul
de hot6rdre mai sus menlionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 qi 54 alin.(4) din Legea w.21512001a administraliei
publice locale, republicati;
avizll favorabil nr.36lll20l5 cu privire la legalitatea adoptdrii prezentei hotlr6ri al secretarului comunei Lelcani, jr. Irimi{a
ValiClaudia, prin contrasernnarea acesteia, il temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.l 17 lit."d' din Legea nr.2l5l200l a
administraliei publice locale, republicatd;
bugetul local al comunei pe anul 2015 aprobat prin HCL w.l5/2015;
amendamentele formulate de comisia pentru educafie, invf,!trmdnt, culturi din cadrul consiliului local privind necesitatea
aporblrii Programului comun al acliunilor cultural-qtiinlifice, educative qi recreative pentru anul 2015 intocmit de $coala
Gimnazial6 Lelcani;
prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionall in administralia publici locald;
examinflnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;

Legea 27312006 privind finanlele publice locale cu modific[rile

qi completdrile ulterioare, Legea sponsorizdrilor

3211994;

programul acliunilor cultural-educative pentru anul 2014, hotdrdrea consiliului local nr. 2012004 prin care se,stabilesc principalele

manifestdri culturale locale, inclusiv zilele satelor, respectiv Ziua Comunei Lelcani; Statutul comunei aprobat prin HCL
nr.24lll.O7.2Ol2 prin care se stabileqte cdziuacomunei Lelcani se sErbdtoreqte de Zitaindlldrii Domnului;
In temeiul art.45 aln.l si art.ll5 alin.l lit.b din Legeaw.2l5l2001 privind administratia publica loca16 republicatd, cu
modific[rile gi completdrile ulterioare

HOTARA$TE:

Art.l

Se aprob[ Programul acfiunilor ce urmeazd a se desfEqura cu

respectiv cu prilejul Zilei comunei

Lefcani

Si

prilejul Zilelor satelor Cogeasca

gi Bogonos,

Zilei Eroilor, conform anexei care face parte integrantd din prezenta

hotdrdre.

Art.2
Program.

Se

aprob[ alocarea de fonduri din bugetul local al comunei pentru organizarea festivitdtilor prevezute in

in funcfie de sat qi
Cheltuielile necesare pentru organizarca acfiunilor cuprinse in program se vor dimensiona
organizatori.
vor fi suportate si din sponsorizarile oblinute in acest scop de cdtre primdrie sau ceilalli
anul 2015,
Art.3 Se aprob[ programul comun al acliunilor cultural-qtiinfifice, educative gi recreative pentru
qcolile din comun6.
care se vor desfbqura la Centrul Cultural Lefcani , la bisericile 9i
functionarii
Art.4 primarul comunei Le{cani , consilierii locali pe sate, compartimentul financiar-contabil,
instituliile implicate, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hot[rdri '

Art.5

primarului, tuturor persoanelor si
Secretarul consiliului local va comunica copii ale prezentei hot[rAri

compartimentelor vizate qi Institufiei Prefectului Judefului Iaqi.
O copie aprezenteihotdrdri va

D atd,

qi

astdzi: 28.04.201

fi afiqatd la sediul consiliului local pentru a fi adusi la cunogtin{i publicd'

5

Pregedintele gedinlei,

ContraseMeazd,
Secrelff),j[,Y.,,
rrimitXrfhli-claudia

