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Hotflrdrea nr. 41 2017
privind aprobare Frogram ac{iuni Zilele satelor Bogonos gi Cogeasc4 Ziua Comunei qi Ziua Eroilor

coNSILruL"":tt.f*ffif y'I*L:3;:##';;r;:constituit'intrunitlalucrir,e

.

AvAnd in vedere:
- nota de fundamentare gi proiectul de hotlrAre cu privire la manifestirile culturale ce se vor organiza in luna mai 2011 , proiect

iniliat de primarul comunei, domnul Turou Stelian, in temeiul dispozitiilor art35 alin.(6) din Legea nr. 21512001 a

administratiei publice locale, republicat[;
- referatul nr. 3185 I 20"44.24fi intocmit de d-na Onofrei Rica, in temeiul prevederilor art.44 din Legea nr. 21512007 a

administratiei publice locale, republicat6;
- avizul favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul cultur6 eclucatie din cadrul consiliului local Lelcani pentru proiectul

de hot[rAre mai sus menti<lnat, aviz emis in temeiul prevederilnr ar1"43 qi 54 a1in.(4) din Legea nr. 21512001 a administraliei
publice locale, republicat[;

- avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptlrii prezentei hot5rAri al secretarului comunei Letcani, Irimi{a Vali-Claudia, prin
contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu ar1.l17 lit."a'" din Legea nr.21512001 a administraliei
publice locale, republicat[;

- bugetul local al comunei pe anutr 20L7 aprobat prin HCL nr.2712017;
- prevederile Legii 5212003 privind transparenta decizional6 in administratia publici local6;

examin6nd prevederile legale specifice in materieo respectiv: Legea 612017 privind bugetul de stat pe anul 2017;
Legea '27312006 privind finanteie publice locaie cu modificlrile 9i completdrile ulterioare, Legea sponsorizdrilor 3211994'
programul acliunilor cultural-edueative pentru anul 2017. hotdr6rea consiliului local nr. 2012004 prin care se stabilesc principalele
manifestdri culturale locale, incftlsiv zilele satelor, respectiv Ziua Comunei Letcani; Statutul comunei aprobat prin HCL
nr.24lll.A7 .2012 prin care se stabilegte ed ziua comunei Lelcani se sirbitoregt e de Ziua indllnrii Domnului;

In temeiul art.45 alin.i si art.1i5 alin.1 lit.b din Legea nr.2l51200 I privind administratia publica locald republicatS, cu
modificdrile gi completlrile ulterioare

uorAnAgrn:

Art.1 Se aprobi Programui actiunilor ce urmeaz6 a se desfEqura cu prilejul Zilelor satelor Cogeasca gi Bogonos,

respectiv cu prilejul Zilei comunei Letcani qi Zilet Eroilor, conform anexei care face parte integranta din prezenta

hot5rAre.

.Art.Z Se aprobd alocarea de fonduri din bugetul local al comunei pentru organizarea festivitetilor prevdzute in

Program.

Cheltuielile necesare pentru organizarea acliunilor cuprinse in program se vor dimensiona in funclie de sat gi

vor fi suportate si din sponsorizS.rile oblinute in acest scop de cltre primirie sau ceilalli organizatori.



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

instituliile implicate, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hot6r6ri .

Art.4 Secretarul consiliului local va comunica copii ale prezentei hot[rAri primarului, tuturor persoanelor

compartimentelor vizate gi Instituliei Prefectului Judefului Iagi.

O copie a prezentei hotdrdri va fi afigat6 la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunogtint[ public6.

Datd astdzi: 27 .04.2017
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