
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA LELICENI 
PRIMAR     
 

DISPOZIŢIA Nr. 8/2019 
pentru convocarea şedinţei ordinare a consiliului local pentru data de 

29 ianuarie 2019 
 
Primarul comunei Leliceni, 
 

În conformitate cu O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru 
de organizare şi funcţionare a consiliilor locale; 

Având în vedere Regulamentul de funcţionare al Consiliului Local Leliceni; 
 În temeiul art. 39 alineatul (3) și alineatul (5) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală republicată cu modificările ulterioare;            
   
    DISPUNE: 

 
Art.1. Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local Leliceni, pe data de 29 
ianuarie 2019,  orele 18:00  la sediul Primăriei Leliceni. 
Art.2. Ordinea de zi propusă: 
Art. 2.1 Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale ale 
ședințelor anterioare 
Art. 2.2. Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din 
Comuna Leliceni, pentru anul școlar 2019-2020 
Art.2.3. Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea asigurării din bugetul 
local, a cheltuielilor pe linia de transport în comun persoanelor cu handicap accentuat   
Art.2.4. Aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază, pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale 
”Administrație” din aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Leliceni, 
și din serviciile publice, fără personlitate juridică, aflate în subordinea Consiliului 
local al comunei Leliceni 
Art.2.5. Aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Comunei Leliceni, în Adunarea Generală al Asociațiilor, Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz Egyesület” 
Art.2.6. Aprobarea proiectului de hotărâre privind însușirea Contractului pentru 
acordarea de servicii de îngrijire la domiciliu  
 
Art.3. Un exemplar din prezenta se va afişa la sediul primăriei. 
 
Leliceni, la data de 17 ianuarie 2019 
    
 
        Primar,        Avizat pentru legalitate 
Keresztes Balázs                                                                   Secretarul comunei, 
                Molnár Szidonia 
 
 
 
 



 

ROMÁNIA 
HARGITA MEGYE 
CSÍKSZENTLÉLEK KÖZSÉG 
POLGÁRMESTER 

8/2019 RENDELET 
Soros havi tanácsülés összehívására 2019 január 29.-re 

 

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 január 29.-re, 18.00 órára, a helyi 
polgármesteri hivatal székhelyére. 

Art.2. Tervezett napirendi pont : 

2.1. Határozattervezet elfogadása az előző ülések jegyzőkönyveinek 
elfogadására. 

2.2. Határozattervezet jóváhagyása Csíkszentlélek község iskolahálózatának 
jóváhagyásáról a 2019-2020-as tanévre. 

2.3. Határozattervezet jóváhagyása a súlyosan mozgáskorlátozott személyek 
tömegközlekedési vonalon felmerülő költségeinek fedezése a helyi 
költségvetésből. 

2.4. Határozattervezet jóváhagyása a Csíkszentlélek község Önkormányzati 
Tanácsának alárendelt, jogi személyiséggel nem rendelkező közszolgáltatást 
biztosító Csíkszentlélek község polgármesterének szakapparátusába tartozó, 
valamint az Adminisztrációba foglalkozási család körébe tartozó 
köztisztviselők és szerződéssel alkalmazottak alapilletményének 
megállapítására. 

2.5. Határozattervezet jóváhagyása Csíkszentlélek község jogi képviselőjének 
kinevezése a Hargita Víz Egyesület közgyűlésén való részvételére. 

2.6. Határozattervezet jóváhagyása az otthoni ápolási szolgáltatás nyújtására 
irányuló szerződés megkötésére. 

 

 



 

 

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

 

Csíkszentlélek, 17 január 2019 

     

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

 

 

 


