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CONSILruL LOCAL AL COMIINEI LETCANI,legal constituit, intrunit.la lucr5rile gedinfei ordinare
din data de 29 noiembrie 2017,

-

AvAnd in vedere:
Proiectul de hotdr6re nr.937612017 cu privire la organizare festivitdli in perioada sdrbitorilor de iam6, intocmit
de catre initiatorul proiectului, primarul comunei - jurist Turcu Stelian, in temeiul dispoziliilor art.45 alin.(6) din

Legea nr.21512001 a administratiei publice locale, republicatS;
Programul acliunilor ce vor li organizate cu prilejul sErbdtorilor legale, religioase"qi tradilionale din perioada
decembrie 2017;
- Referatul m.9374117.1.1.2017 intocmit de doamna Onofrei Rica, bibliotecar, privind necesitatea organizdrii
slrbdtorilor de iam6;
- avizll favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul economic Ai de buget finan{e din cadrul consiliului
local I-elcani pentru proiectul de hotir6re mai sus men{ionat, aviz emis in temeiul prevederilor arl.43 qi 54
alin.(4) din Legea nr.21512001a administrafiei publice locale, republicati;
- avizti favorabii cu privire la legalitatea adoptdrii prezentei hotirAri al secretarului comunei Lelcani, Irimita ValiClaudi4 prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.117 lit."a" din Legea nr.
21 5 I 200 1 a administraliei publice locale, republicatd;
- prevederile Legii 5212003 privind transparenta decizionald in administralia publicd local6;
examinflnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea m. 612017 privind bugetul de stat pe
anil 2017; l-ngea m. 712017 a bugetului asigurdrilor sociale de stat pe anul 2017; Legea 27312006 privind finanlele
publice locale cu modificdrile qi completdrile ulterioare; Legea nr.50012002 privind finanlele publice cu modificdrile
qi completdrile ulterioare;Constitulia Romdniei; Legea nr. 5312003 Codul Muncii, cu modificirile qi completdrile
ulterioare; Legea nr. 120 I 199 5; Statutul Comunei Letcani;
In temeiul art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea m.2151200t privind administratia publica locala,
republicati, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

-

HorARigrE:
Art. Se aprobl Programul ac{iunilor ce vor fr organizate cu prilejul sirbdtorilor de iarn6, conform
anexei, care face parte integrantS din prezenta hotdr6re.
Art.2 Primarul qi compartimentul financiar-contabil din cadrul primdriei, qefii institu{iilor implicate,
vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdr6ri.
Art.3 Secretarul comunei va inainta un exemplar din prezenta hotEr6re primarului, compartimentului
financiar contabil, celorlalte persoane vizate qi Instituliei Prefectului Judelului Iaqi.
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