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CONSILruL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal cons{ituit, intrunit Ia lucrdrile qedinfei ordinare
din data de 24 noiembrie 2076,

Avffnd in vedere:
- Proiectul de hotdrAre nr.9982 I 20L6 cu privire la organizare festivitSli in perioada sdrbdtorilor de iarn5., intocmit

de catre initiatorul proiectului, primarul comunei - jurist Turcu Stelian, in temeiul dispoziliilor art".45 a1in.(6) din
Legea nr. 21512001a administraliei publice locale, republicat[;

- Programul acliunilor ce vor ft organizate cu prilejul sdrbdtorilor legale, religioase gi tradilionale din perioada
decembrie 2016;

- Referatul nr. 9981/18.11.2016 intocmit de doamna Onofrei Rica, bibliotecar, privind necesitatea organizirii
sdrbdtorilor de iam6;

- avizul favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul economic qi de buget finanle din cadrul consiliului
local Lelcani pentru proiectul de hotirdre mai sus menlionat, aviz emis in temeiul prevederilor ar1.43 gi 54
alin.(4) din Legea nr.21512001 a administraliei publice locale, republicati;

- avizul favorabil cu privire la legatitatea adoptdrii prezentei hotdr6ri al secretarului comunei Lelcani, Irimita Vali-
Claudia, prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu afi.ll7 lit""a" din Legea nr.
21512001 a administraliei publice locale, republicat[;

- prevederile Legii 5212003 privind transparenla decizionali in administralia publici 1ocal5;
examinAnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea nr.78612014 privind bugetul de stat

pe anul 2015;Legeanr. 18712014 a bugetului asigurdrilor sociale de stat pe anul 2015;Legea21312006 privind
finanlele publice locale cu modificdrile qi completdrile ulterioare; Legea nr. 50012002 privind finanlele publice cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;Constitulia RomAniei; Legea nr. 5312003 Codul Muncii, cu modificdrile qi
complet[rile ulterioare; Legea nr. 120 I 199 5; Statutul Comunei Lelcani;

In temeiul art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.275l20}l privind administratia publica locala,
republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

HOTARi$rE:

Art. Se aprobd Programul acfiunilor ce vor fi organizate cu prilejul sdrbdtorilor de iarn[, conform
anexei, care face parte integrantd din prezenta hotdr6re.

Att.2 Primarul qi compartimentul financiar-contabil din cadrul primdriei, qefii instituliilor implicate,
vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.

Art.3 Secretarul comunei va inainta un exemplar din prezenta hotf,rdre primarului, compartimentului
financiar contabil, celorlalte persoane vizate qi lnstitutiei Prefectului Judelului Iagi.

O copie a prezentei hotirAri va fi afiqati Ia sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunoqtinf[ pubJicd.

Datd astdzi : 24.11.2016
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