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' Hotirffrea nr.92 12014
privind organizare festivitEli pe 26 octombrie 2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la iucrdrile
qedinfei ordinare din data de 30 septembrie 2014,

Av6nd in vedere:
- nota de fundament are nr . 6221120 14 gi proiectul de hotdr6r e nr . 622212014 cu privire la organizare festivitd{i pe 26 oct.20l4,

proiect iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul dispoziliilor art.45 alin.(6) din Legea nr.2l5l200l a

administra{iei publice locale, republicat[;
- avizul rc.626512014 al comisiei pentru activitatea in domeniul culturii din cadrul consiliului local Lelcani pentru proiectul

de hot5r6re mai sus menlionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 qi 54 alin.(4) din Legea nr. 21512001 a administraliei

publice locale, republicati;
- ivizul favorabil cu privire la legalitatea adoptArii prelentei hot[r6ri al secretarului comunei Le{cani, jr. Irimila Vali-Claudia,

prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.ll,1 lit."a" din Legea nr. 21512001 a

administraliei publice locale, republicatl
- bugetul local al comunei pe anul 2014 aprobat prin HCL nr.l2/2014;
- pr&ederile Legii 52l2OO3 privind transparenla decizionald ln administralia publicd local6;

examinfind prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea 35612013 privind bugetul de stat pe anul

2014; Legea 27312006 privind finan1ele pubiice locale cu modificirile 9i completdrile ulterioare; Legea nr. 50012002 privind

finanlele lublice ru *odifi"Arile qi completdrile ulterioare; Programul acliunilor consacrate Zilei Satului Lelcani - Sf,rb6toarea

Recoltei, a Majoratului 9i a Cdsdtoriei;
In temeiul art.45 alin. 1 si art. I I 5 alin. I lit.b din Legea nr.2l5l200 1 privind administratia publica locala, republicatd, cu

modificdrile qi completirile ulterioare

norAnAgrr:

Art.l Se aproba Programul acliuniior consacrate Zilei Satului Lelcani - S6rbdtoarea Recoltei, a

Majoratului qi a Cdsdtoriei, ce vor f1 otganizate in data de26.10.2014, conform anexei 1 care face parte

integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba constituirea comisiei care se va ocupa de organizarea actiunilor consacrate
programul acliuniloi consacrate Zilei Satului Lelcani - S6rbdtoarea Recoltei, a Majoratului qi a Cds6toriei

si gestionarea fondurilof obtinute din sponsorizati, care va fi formata din:

l) primar Stelian Turcu;
2) viceprimar Ion Notingar;
3) secretar Irimila Vali-Claudia
4) ing. Onofrei Dumitru Ciprian;
5) Consilierii locali din satul Letcani, comuna Letcani;



bibliotecar Rica Onofrei;
Functionari: Drarn Ana, Budescu Paula Luminila, Baba Ramona Georgiana,

$ef SVSU Buta Paul Cosmin
Casier: Alexa Ana.

Art.3. Se aprobd alocarea de fonduri din bugetul local al comunei pentru organizarea festivit[fllor

prevdzutein Program, in sumd de 10.000lei.

Cheltuielile necesare pentru organizarea acliunilor cuprinse in program vor fi suportate si din

sponsorizdrile oblinute in acest scop de cdtre primdrie sau ceilalli organizatori.

Art.A. pri-*t, viceprimarul si comisia constituita conform art.2 vot aduce la indeplinire

prevederile pr ezentei hotarari.
Art.S. Secretarul consiliul local va comunica o copie aprezenteihotarari primarului, viceprimarului,

comisiei si Instituliei Prefectului Judetului Iasi.

O copie a prezentei hotdrdri va fi afigattr la sediul consiliului local pentru a fi adus[ la cunoqtinlE publicd.

Datd astdzi: 30.09 .2014
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