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' Hotlrirea nr.92 / 2015
privind orgatizure festivitdli pe 26 octombrie 2015

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucrdrile
qedinlei ordinare din data de 30 septembrie 2015,

Avdnd in vedere:
- nota de fundament are w. 8034/20 I 5 gi proiectul de hotdrdr e rr . 8101 1201 5 cu privire Ia organizare festivitali pe 26 oct.2015,

proiect iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul dispoziliilor art.45 alin.(6) din Legea nr. 21512001 a

administraliei publice locale, republicat[;
- avizyl favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul culturii din cadrul consiliului local Lelcani pentru proiectul de

hotlrAre mai sus men(ionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 qi 54 alin.(4) din Legea nr.2l5l200l a administra{iei
publice locale, republicatf, ;

- referatul rtr. 8034128.09.2015 intocmit de d-na Oriofrei Rica, bibliotecar prin care propune alocarea sumei de 20.000 lei
pentru organizare festivitf,{i confprm programului;

- avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptdrii prezentei hotdrdri al secretarului comunei Lelcani, jr. Irirni{a Vali-Claudia,

prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.4J coroborat cu afi.ll7 lit."a" din Legea nr. 21512001 a

administra{iei publice locale, republicat5
- bugetul local al comunei pe anul2015 aprobat prin HCL nr.1512015;

- prevederile Legii 5212003 privind transparenla decizionald in administralia publicd 1oca16;

examinffnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea35612013 privind bugetul de stat pe anul

2014; Legea 27312006 privind finan{ele publice locale cu modificdrile qi completdrile ulterioare; Legea nr. 50012002 privind

finan{ele publice cu modificdrile gi completlrile ulterioare; Programul acliunilor consacrate Zilei Satului Le{cani * Sdrbitoarea

Recoltei, a Majoratului gi a Cds[toriei;
In temeiul art.45 alir.l si art.115 alin.1 lit.b din Legeaw.2l5l2001

modificlrile qi complet[rile ulterioare
privind administratia publica locala, republicatd, cu

norAnA$rn:

Art.l Se aproba Programul acliunilor consacrate Zilei Satului Lelcani - Sdrbdtoarea Recoltei, a
Majoratului, a Cdsdtoriei qi a Sportului, ce vor fr organrzate in data de 26.10.2015, conform anexei 7 cate

face parte inte granta din prezenta hotar are.

Art.2. Se aproba constituirea comisiei care se va ocupa de organizarea actiunilor consacrate
programul acfiunilor consacrate Zilei Satului T,elcani - Sdrbdtoarea Recoltei, a Majoratului qi a Cdsdtoriei

si gestionarea fondurilor obtinute din sponsortzari, care va fi formata din:

1) primar Stelian Turcu;
2) viceprimar Ion Notingar;
3) secretar Irimila Vali-Claudia



4) Onofrei Dumitru Ciprian;
5) Consilierii locali din satul Letcani, c"omuna Letcani;

6) bibliotecar Rica Onofrei;
7j Functionari: Dram Ana, Budescu Paula Luminifa, Baba Ramona Georgiana, Onofrei Nicoleta

8) $ef SVSU Borg Petru
9) Casier: Alexa Ana. ,

kt.3. Se aprobd alocarea de fonduri din bugetul local'al comunei pentru organizarea festivitalilor

prevdzute in Program, in sumd de 20.000 lei.

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

sponsoriz6rile oblinute in acest scop de cdtre primdrie sau ceilal1i otganrzaton.'

Art.A. primarul, viceprimarul si comisia constituita confo.rr' ar1.2 vor 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 hotlrdri va fi afiqatl la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunoEtin!f, publicd
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