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HotIr6rea nr. 17 12018
privind aprobare Program acliuni omagiere Centenar Marea Uniie 1918 cu prilejut organizdrii

Zilelor satelor Bogonos qi Cogeasc4 Ziua Comunei qi Ziua Eroilor

..NSILTL t"tt#f*.:',"#r''IJ?Li"';:$llJ';;ftconstituit' intrunit ra rucrdrile

Av6nd in vedere:
- nota de fundamentare qi proiectul de hotdrdre cu privire la manifest[rile culturale ce se vor organiza in luna mai

20L8, proiect iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul dispoziliilor art.45 alin.(6) din Legea
nr. 215 12001 a administratiei publice 1ocale, republicatd;

- referatul nr. 3091 I 2078 intocmit de d-na Onofrei Rica, in temeiul prevederilor art.44 dinLegea nr.21512007 a

administratiei publice locale, republicat[;
- avizul favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul culturd educatrie din cadrul consiliului local Lelcani

pentru proiectul de hotdrAre mai sus menfionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 qi 54 alin.(4) din Legea nr.
21 5 1 200 1 a administraliei publice locale, republicat6;

- avizll favorabil cu privire la legalitatea adopt[rii prezentei hot6rdri al secretarului comunei Letcani, Irimita Vali-
Claudia, prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.Ll7 lit."a" din Legea nr.
21 5 I 200 1 a administraJiei publice locale, republi cat6;

- bugetul local al comunei pe anul 2018 aprobat prin HCL nr.512018;
- prevederile Legii 5212003 privind transparenta decizionald in administratia public[ locald;

examinAnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea nr. 212018 privind bugetul de stat pe anul
2018; Legea nr.312018 a bugetului asigurdrilor sociale de stat pe anul2018; Legea 27312006 privind finan[ele publice
locale cu modificlrile qi complet[rile ulterioare; Legea nr. 500/2002 privind finanfele publice cu modificlrile gi

complet[rile ulterioare, Legea sponsorizirilor 3211994; programul acfiunilor cultural-educative pentru anul 2018,
hotdrArea consiliului local nr. 2012004 prin care se stabilesc principalele manifest[ri culturale locale, inclusiv zilele
satelor, respectiv Ziua Comunei Lelcani; Statutul comunei aprobat prin HCL nr.24111.07.2072 prin care se stabileqte cd
ziua comunei Le[cani se sdrbdtoreqte de Ziuaindlt5rii Domnului;

In temeiul art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.27512001 privind administratia publica local6 republicatE, cu
modific[rile gi completlrile ulterioare

HoTARA$rE:

Art.l Se aprobi Programul ac{iunilor ce urmeazd a se des{igura pentru omagierea Centen4rului Marii Uniri

1918 cu prilejul organizdrii Zilei Eroilor, Zilelor satelor CogQasca qi Bogonos, respectiv cu prilejul Zilei comunei

Lelcani, conform anexei care face parte integrantd din prezenta hotdr6re.



Art.2 Se aprobd alocarea de fonduri din bugetul local al comunei pentru organizarea festivitalilor prevdzute in
Program.

Cheltuielile necesare pentru organizarea ac{iunilor cuprinse in program se vor dimensiona in functie de sat gi

vor fi suportate si din sponsorizirile oblinute in acest scop de cdtre primdrie sau ceilalli organizatori.

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

instituliile implicate, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hot6r6ri .

Art.4 Secretarul consiliului local va comunica copii ale prezentei hotiriri primarului, tuturor persoanelor si

compartimenteior vizate"qi Instituliei Prefectului Judefului Iaqi.

O copie a prezentei hotirdri va fi afiqatE la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunogtintd public6.

Datd, astdzi: 26.04.2078

Preqedintele qedintei,
Mihai Ionel
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