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Hotlrirea nr.72 /2019
privind organizare festivitAtri pe 26 octombne 2019

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucrdrile
qedinlei ordinare din data de 30 septembrie 2019,

Avf,nd in vederel
- Prograrhulnr!7842124.09.2019 qi proiectul de hot6rdre cu privire laorganizare festivitdji pe26 oct.2019, proiect ini{iat de

primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul dispoziJiilor art.l36 alin.(1) din OUG nr.5112019 - Codul
Administrativ;

- Avizul comisiei pentru activitatea in domeniul culturii din cadrul consiliului local Lefcani pentru proiectul de hotdrdre mai
sus menfionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.l36 alin.(6) din OUG nr.5712019 - Codul Administrativ;

- referatul nr.784212019 intocmit de d-na Onofrei Rica, bibliotecar prin care propune alocarea sumelor necesare din bugetul
local qi din contractele de sponsorizare pentru orgatizare festivitfii conform programului;

- Referatul nr.747912018 intocmit de compartimentul financiar contabil qi ajutoare de stat din cadrul primdriei;
- bugetul local al comunei pe anul20l9 aprobat prin HCL nr.4012019;
- prevederile Legii 5212003 privind transparenla decizionalf, in administralia publicd locald;

examinAnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legeaff. 5012019 privind bugetul de stat

pe anul 2019; Legea nr.4712019 a bugetului asigurdrilor sociale de stat pe anul 2019;Legea27312006
privind finantele publice locale cu modiflcdrile gi completArile ulterioare; Legea ff. 500/2002 privind
finanlele publice cu modificdrile gi complet[rile ulterioare; Programul acliunilor consacrate Zilei Satului

Lelcani - Sdrbdtoarea Recoltei, a Majoratului qi a Cdsdtoriei;
In temeiul art.l96 alin.1 si art.240 alin.(1) din OUG nr. 5712019 - Codul administrativ,

HOTARA$TE:

Art.l Se aprobd Programul actiunilor consacrate Zilei Satului Lelcani - Sdrbdtoarea Recoltei, a

Majoratului, a Cdsdtoriei qi a Sportului, ce vor ftorganizate in data de26.10.2019, conform anexei 1 care

face parte integranta din prezenta hotdrAre.

Art.Z. Se aprobd constituirea comisiei care se va ocupa de organizarea acliunilor consacrate

Programul acliunilor consacrate Zilei Satului Lelcani - Sdrbdtoarea Recoltei, a Majoratului qi a Cdsdtoriei

si gestionarea fondurilor obtinute din sponsorizari, care va fi formatd din: '

1) primar Turcu Stelian;
2) viceprimar TAdtA Marcel;
3) secretar Irimila Vali-Claudia;
4) Consilierii locali din satul Letcani, comuna Letcani;



bibliotecar Onofrei Rica;
Functionari: Dram Ana, Budescu Paula Luminila, Gheban Ramona Georgiana, Onofrei Nicoleta,
Onofrei Dumitru Ciprian, Buta Paul Cosmin, Apdlimarilei DragoE-$tefEni!6

$ef SVSU Borq Petru
Casier: Alexa Ana.

Art.3. Se aprobd alocarea de fonduri din bugetul local al comunei pentru otgantzarea festivitdlilor

prevdzute in Program, in sumd de 40.000 lei.

Cheltuielile necesare pentru organizarea acliunilor cuprinse in program vor fi suportate si din

sponsorizdrile oblinute in acest scop de cdtre primdrie sau ceilal1i organrzatori.

Art. . Primarul, viceprimarul si comisia constituita conform art.2 . vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.

Art.S. Secretarul consiliul local va comunica o copie aprezentei hotarari primarului, viceprimarului,
comisiei si Instituliei Prefectului Judetului Iasi.

, 
O copie a prezentei hot[rdri va fi afiqatf, la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunogtintljrublicl

Data ast[zi : 30.09.2019
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