
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA LELICENI     
PRIMAR 

 
DISPOZIŢIA Nr. 138/2019 

pentru convocarea şedinţei ordinare a consiliului local pentru data de 

23 septembrie 2019 

 
Primarul comunei Leliceni, 

 

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 

 Având în vedere Regulamentul de funcţionare al Consiliului Local Leliceni; 
 În temeiul art. 134 alin. (1), lit. (a) și alin. 3, lit. (a) din Ordonanța de urgență 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
              

    DISPUNE: 
 
Art.1. Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local Leliceni, pe data de 23 
septembrie 2019,  orele 19:00  la sediul Primăriei Leliceni. 
Art.2. Ordinea de zi propusă: 
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 21 august, inițiat de 
secretarul comunei. 
2.2.  Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului 
de funcţii al aparatului de specialitate al primarului  Comunei Leliceni, inițiat de 
primarul comunei. 
2.3. Aprobarea proiectului de hotărâre,  privind însușirea și aprobarea contractului de 
furnizare între Comuna Leliceni și S.C. Promotion S.R.L., inițiat de primarul 
comunei. 
2.4. Aprobarea proiectului de hotărâre privind desemnarea unui membru din Consiliul 
Local Leliceni în Consiliul de Admnistrație a Școlii Gimnaziale Nagy Istvan din 
Misentea, inițiat de primarul comunei. 
2.5. Aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar 
Bisericii Romano-Catolice din Misentea pentru achiziționarea unor obloane pentru 
ferestrele turnului, inițiat de primarul comunei. 
2.6. Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului general și a 
indicatorilor financiari actualizați pentru obiectivul de investiție ”Modernizarea 
iluminatului public în Comuna Leliceni”; inițiat de primarul comunei; 
2.7. Aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 
trimestrul III pe anul  2019, al comunei Leliceni, inițiat de primarul comunei. 
 
Art.3. Un exemplar din prezenta se va afişa la sediul primăriei. 
 
Leliceni, la data de 16 septembrie  2019 
 
        Primar,         Contrasemnează pentru legalitate, 
Keresztes Balázs                                              Secretarul comunei, Molnár Szidonia 
 
 
 



 
 

ROMÁNIA 
HARGITA MEGYE 
CSÍKSZENTLÉLEK KÖZSÉG 
POLGÁRMESTER 

138/2019 RENDELET 
Soros havi tanácsülés összehívására 2019 szeptember 23.-ra 

 

Csíkszentlélek polgármestere, 

A 35/2002-es Kormány rendelet amely szabályozza a helyi tanácsok szervezeti 
és müködési kereteit, 

Tekintettel a Csíkszentlélek község Helyi tanácsának működési szabályzatára, 
A közigazgatást szabályzó 215/2001-es törvény 39-es cikkelyének 3. illetve 5. 

bekezdése alapján, 
ELRENDELI 

Art.1. Rendkívüli tanácsülés összehívását, 2019 szeptember 23.-ra, 19.00 órára, a 
helyi polgármesteri hivatal székhelyére. 
Art.2. Tervezett napirendi pont : 

2.1. Határozattervezet elfogadása az augusztus 21.-i gyűlés jegyzőkönyvének 
elfogadására. 
2.2. Határozattervezet jóváhagyása Csíkszentlélek község szakapparátusa 
szervezeti felépítésének és beosztási jegyzékének jóváhagyásáról, 
kezdeményező a község polgármestere. 
2.3. Határozattervezet jóváhagyása Csíkszentlélek község és a Promotion 
Korlátolt Felelősségű Társaság közötti árubeszerzési szerződés megkötésére. 
2.4.  Határozattervezet jóváhagyása a Mindszenti Nagy István Iskola 
Adminisztrációs Tanácsába való kinevezése egy személynek a Csíkszentléleki 
Helyi Tanácstagok közül, kezdeményező a község polgármestere. 
2.5.  Határozattervezet jóváhagyása a Mindszenti Római Katolikus Egyház 
toronyablakainak zsalugátereinek a kicserélésére nyújtott anyagi támogatásra, 
kezdeményező a község polgármester. 
2.6. Határozattervezet jóváhagyása a „Csíkszentlélek község közvilágításának 
korszerűsítése” beruházás Általános költség becslésének és aktualizált 
pénzügyi mutatóinak jóváhagyása, kezdeményező a község polgármestere. 
2.7. Határozattervezet jóváhagyása a helyi költségvetés harmadik 
negyedévének a helyesbítésére, kezdeményező a község polgármestere. 
 

Art.3. A jelen rendelet ki lesz függesztve a helyi polgármesteri hivatal székhelyére. 
 
 

Csíkszentlélek, 2019 szeptember 16 
     

 Polgármester,                        Törvényességet ellenőrizte           
         Keresztes Balázs             A község jegyzője, 
                                                                                            Molnár Szidonia 
 
 


