
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA LELICENI
CONSILIUL LOCAL LELICENI

HOTĂRÂRE NR. 31/2021
privind  aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021-2027, comuna Leliceni,

jude ul Harghitaț

Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară  la data de 30 iunie 2021,
convocată prin Dispoziţia primarului nr. 102/2021;

Având în vedere: 
-  Proiectul de hotărâre nr.  43/2021 iniţiat de primar în baza rapoartelor de specialitate elaborate de
consilierul  cu  atribuţii  contabile  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei
Leliceni;
- Referatul de aprobare nr. 44/2021 înaintat de primarul comunei privind aprobarea Strategiei de
dezvoltare locală pe perioada 2021-2027, comuna Leliceni;
-  Raportul de specialitate nr. 1643/2021,întocmit de secretarul general al comunei Leliceni;
- Procesul verbal de predare – primire nr. 100/1698/ 2021 a documenta iei contractate;ț

Luând în considerare avizul favorabil al comisiei pentru: 

 Activități  social  culturale,  culte,  învățământ,  sănătate  și  familie,  muncăși  protecție
socială, protecție copii, tineret și sport; 

 Activități economico-financiare, juridicăși de disciplină; 
 Activități pentru agricultură, amenajarea teritoriului  și urbanism, protecția mediului  și

turism;

Cu  respectarea  prevederilor  Legii  nr.52/2003  privind  transparen a  decizională  înț
administra ia publică, cu modificările i completările ulterioare,ț ș

În baza art. 129 alin. (2) lit. ”b” i alin. (4) lit. ”e”, art. 139 alin. (3) lit. ”e” i art. 196 ș ș alin.
(1) lit.  ”a”  din OUG nr.  57/2019 privind Codul  Administrativ,  cu modificările  i  completărileș
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a Comunei Leliceni pentru perioada 2021 – 2027,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire se însărcinează Primarul comunei Leliceni.

Art. 3. Hotărârea se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului general al comunei şi
se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita i Primarului Comunei Leliceni.ș

         Pre edinte de edin ă,ș ș ț Contrasemnează pentru legalitate,
               Consilier,             Secretar general al comunei, 
             Nagy Gábor                        Molnár Szidonia

Nr. 31
Adoptată în edin a din data de 30 iunie 2021ș ț
Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în func ieț
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