
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA LELICENI
CONSILIUL LOCAL LELICENI

      HOTĂRÂRE nr. 11/2021
pentru aprobarea programului anual cultural pentru anul 2021

Consiliul Local Leliceni,

Întrunit  în  şedinţa  ordinară  la  data  de  24  februarie  2021,  convocată  prin
Dispoziţia  nr.  37/2021  a  primarului  comunei  dl.  Nagy  István-Alfréd,  la  sediul
primăriei;

Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr.17/2020 înaintat consiliului local;
- Referatul  de  aprobare  nr.  18/2020  a  primarului  în  calitatea  sa  de

ini iator; țiator; 
- Raportul de specialitate nr. 475/2021 întocmit de către viceprimarul

comunei, d-l Gere László;
- Hotărârea  Consiliului  Local  Leliceni  nr.  7/2020pentru   aprobarea

bugetului local pe anul 2020 şi, estimările pe anii 2021 – 2023;

Înconformitatecu:
-  Prevederile  Legii  nr.273/2006  privind  finan ele  publice  locale,  cuțiator; 

modificările i completările ulterioare;și completările ulterioare;
- Prevederile Ordonan ei de Urgen ă a Guvernului nr. 51/1998  privindțiator; țiator; 

îmbunată irea sistemului de finan are a programelor i proiectelor culturale;țiator; țiator; și completările ulterioare;
Având  în  vedere  avizul  favorabil  al  comisiei  pentru  activită i  economico-țiator; 

financiare, juridică i de disciplină;și completările ulterioare;
Cu  respectarea  dispozi iilor  Legii  nr.24/2000  țiator; privind  normele  de  tehnică

legislativă pentru elaborarea actelor normative;
inând cont de discu iile purtate în cadrul edin ei;Ținând cont de discuțiile purtate în cadrul ședinței; țiator; și completările ulterioare; țiator; 

În temeiul  art.129 alin.(1),  alin.(2)  lit.d,  alin.(7)  lit.a)  ,  lit.  d),lit.  e),lit.  f)  iși completările ulterioare;
art.196 alin.(1) lit.a din Ordonan a de Urgen ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codulțiator; țiator; 
administrativ;

Cu respectarea prevederilor Legii nr.53/2003 privind transparen a decizională înțiator; 
administra ia  publică,  cu  modificările  i  completările  ulterioare  țiator; și completările ulterioare; conform  căruia
anunţul public de aducere la cunoştinţă publică a proiectelor de hotărâre a fost afişat
la data de 20 februarie 2020 conform proces verbal de afi are nr.209/26.01.2021;și completările ulterioare;
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H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. Se aprobă calendarul evenimentelor culturale pentru anul 2021, conform
anexei nr.1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducere la îndeplinire se însărcinează primarul comunei în calitate de
ordonator principal de credite şi compartimentul de resort.

Art.3. Hotărârea se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului şi se 
comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita i primarului Comunei Leliceni.și completările ulterioare;

    Pre edinte de edin ă,și completările ulterioare; și completările ulterioare; țiator;                Contrasemnează pentru legalitate,
           Consilier,               Secretar general UAT,
        Nagy Csongor                     Molnár Szidonia

Nr.11
Adoptată în edin a ordinară din data de 24 februarie 2021și completările ulterioare; țiator; 
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în func ițiator; 
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