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Hotirffrea nr. 34 12016
privind aprobare Programului manifestSrilor organizate cu prilejul sarbatoririi a 500 de ani de atestare documentarf, a localitdlii,

Ziua Comunei Lelcani, Ziua Eroilor qi Hramul Bisericii inillarea Domnuiui
= 9 iunie 2016 =

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LBTCANI, legal constituit, intrunit la lucrdrile
qedinlei extraordinare din data de 7 aprilie 2016,

Avind in vedere:

- nota de fundamentare qi proiectul de hotdrAre 11r.302416.04.2016 cu privire la manifestdrile culturale ce
se vor orgarTiza in luna iunie 2016, proiect ini{iat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul
dispoziliilor art.45 alin.(6) din Legea nr.21512001 a administrafiei publice locale, republicatd;

- referatul nr. 2989106.04.2016 intocmit de d-na Onofrei Rica, in temeiul prevederilor art.44 din Legea nr.
21512001 a administraliei publice locale, republicatd;

- avizul comisiei pentru activitatea in domeniul culturd educalie din cadrul consiliului local Lelcani pentru
proiectul de hotdr6re mai sus menlionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 gi 54 alin.(4) din Legea
nr. 21 5 12001 a administrafiei publice locale, republicatd;

- bugetul local al comunei pe anul 2016 aprobat prin HCL rtr.8l20l6;
- prevederile Legii 5212003 privind transparenfa decizionald in administralia publicd locald;

examinind prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea m. 33912015 privind bugetul de
stat pe aruJ, 2016; Legea nr. 34012015 a bugetului asigurdrilor sociale de stat pe anul 2016; Legea 27312006
privind finanlele publice locale cu modificdrile qi completf,rile ulterioare; Legea m. 50012002 privind
finanfele publice cu modificdrile qi completdrile ulterioare;, Legea sponsorizdrrlor 3211994; programul
acliunilor cultural-educative pentru anul 2016, hotdr6rea consiliului local nr. 2012004 prin care se stabilesc
principalele manifestlri culturale locale, inclusiv zilele satelor, respectiv Ziua Comunei Le{cani; Statutul
comunei aprobat prin HCL nr.24171.07.2012 prin care se stabileqte cd zira comunei Lelcani se sdrbdtoreqte de
Ziua Indlldrii D omnului ;

In temeiul art.45 alin..l'si"art.l15 alin.l lit.b din Legea nr.21512001 privind administratia publica
local5 republicatd, cu modificdril.B qi completdrile ulterioare

HOTAnA$IB:

Art.l Se aprobd Programului manifestdrilor organi zate cu prilejul sdrbdtoririi a 500 de ani de atestare
documentard a localitSli i, Ziua Comunei Lefcani, Ziua Eroilor gi tkamul Bisericii indllarea Domnului : 9 iunie 2016 :,
conform anexei care face parte integrant[ din prezenta hotlrdre.

Art.2 Se aprobd alocarea de fonduri din bugetul local al comunei pentru organizarea festivitAlilor prevlzute in

Program.



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

oblinute in acest scop de cdtre primirie sau ceilal{i organizatori.

Art.3 Primarul comunei Lelcani , consilierii locali pe sate, compartimentul financiar-contabil, functionarii qi

instituliile implicate, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotlrAri .

Art.4 Secretarul comunei va comunica copii ale prezentei hotdr6ri primarului, tuturor persoanelor si

compartimentelor vizate gi Institufiei Prefectului Judefului Iagi.

O copie aprezentei hotdr0ri va f,r afigat6 la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunogtinld public6.

Datd, astdzit 7 .04?016
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