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privind up,obu,..u programuru, InrIIr::Ll?l::"#;"!,lr.?!13,,",,, srrbstoririi evenimenteror:
Ziuasalului Cogeasca, Ziua satului Bogonos, Ziua Comunei Le{iani,

Ziua Eroilor , Ziua Copilului qi Ziua invl{Itorului

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucrdrile
qedinlei ordinare din data de 30 mai2019,

AVind in vederei
- nota de fundamentare gi proiectul de hot[r6re cu privire la manifestdrile culturale cb se vor organiza in perioada

mai-iunie 2019, proiect iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, ?n temeiul dispoziliilor art.45 alin.(6)
din Legea nr.21512001 a administratiei publice locale, republicat5;

- referatul nr. 4261 I 2019 intocmit de d-na Onofrei Rica, in temeiul prevederilor aft.44 din Legea nr. 21512001 a

administratiei publice locale, republicat6;
- Programul acliunilor cultural-patriotice, educative, gtiinlifico-metodice qi recreative care se vor desfdEura cu

prilejul Zilei Copilului, Zilei invdlStorului, in61{6rii Domnului, Zilei Eroilor Neamului, Zilei Comunei Lelcani qi a

incheierii anului Ecolar 2018-201.9 ;

- avizul favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul culturi educafie din cadrul consiliului local Lelcani
pentru proiectul de hotSrAre mai sus menfionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 gi 54 alin.(4) din Legea nr.

215 12001 a administratiei publice locale, republicatd;
- aviztil favorabil cu privire la legalitatea adoptdrii prezentei hotdr6ri al secretarului comunei Lefcani, Irimila Vali-

Claudia, prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.llT lit."a" din Legea nr.

215 12001 a administraliei publice locale, republicat[;
- bugetul local al comunei pe anul 2019 aprobat prin HCL nr.4012019;
- prevederile Legii 5212003 privind transparenla decizionalS in administralia publicd local[;

examinAnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea nr. 5012019 privind bugetul de stat pe anul

2019;Legeanr. 4712019 a bugetului asigurdrilor sociale de stat pe anul 2019;Legea27312006 privind finanlele publice
locale cu modificdrile gi completdrile ulterioare; Legea nr" 500/2002 privind finanlele publice cu modificdrile qi

completf,rile ulterioare, Legea sponsorizbrilor 3211994; programul acliunilor cultural-educative pentru anul 2018,

hotdrArea consiliului local nr. 2012004 prin care se stabilesc principalele manifestdri culturale locale, inclusiv zilele
satelor, respectiv Ziua Comunei Lefcani; Statutul comunei aprobat prin HCL nr.24111.07.2012 prin care se stabilegte ci
ziua comunei Lefcani se sdrb[toregte de Ziua indl][rii Domnului;

In temeiul art.45 alin.l si art.l15 alin.l lit.b din Legeartr.2l5l2001 privind administratia publica locald republicatd, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare

HOTARA$TE:

Art.l Se aprobi Programului manifestdrilor organizate cu prilejul sdrbdtoririi evenimentelor: Zlta
satului Cogeasca, Ziua satului Bogonos, Zita Comunei Lefcani, Ziua Eroilor, Zita Copilului qi Ziua

invdf[torului, in perioada mai-iunie 2019, conform anexei care face parte integrantd din ptezentahotdr6re.



Art.2 Se aprobl alocarea de fonduri din bugetul local al comunei pentru organizarea festivit[filor prevdzute in

Program.

Cheltuielile necesare pentru organizarea acliunilor cuprinse in program se vor dimensiona in funcfie de sat qi

vor fi suportate si din sponsorizirile obfinute in acest scop de c[tre primdrie sau ceilal{i organizatori.

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

instituliile implicate, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri .

Art.4 Secretarul comunei va comunica copii ale prezentei hotlrAri primarului, tufuror persoanelor si

compartimentelor vizate qi Institufiei Prefectului Judefului Iaqi.

O copie a prezentei hot6rdri va fi afigat5 la sediul consiliului local pentru a fi adus6 la cunoqtinld public6.

Datd. astdzi: 30.05 "20 19

Pregedintele $ed
Tirnoveanu

ContrasqgryEazd,
Secretar, I
Irimita rrot*ouraiu

lontrasqg4€a:

i:il:lx'Yfry

Vizat CFP,
insp.Buta P

Edl P.,,.

F$"tffi\2;:tiffiffi/)9
w};r,ru',


