
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA LELICENI 
PRIMAR     
 

DISPOZIŢIA Nr. 97/2019 
pentru convocarea şedinţei ordinare a consiliului local pentru data de 

26 iunie 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 26 iunie 
2019  orele 18:00  la sediul Primăriei Leliceni. 
Art.2. Ordinea de zi propusă: 
Art. 2.1 Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al 
ședinței anterioare; 
Art.2.2. Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici și asigurarea finanțării a proiectului ,,Modernizarea iluminatului public în 
Comuna LELICENI,, din bugetul local, care nu se finanțează la bugetul de stat prin 
PNDL; 
Art. 2.3. Aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 
trimestrul II  pe anul 2019, al comunei Leliceni. 
 
Art.3. Un exemplar din prezenta se va afişa la sediul primăriei. 
 
 
Leliceni, la data de 19 iunie 2019 
 
    
 
 
        Primar,           Avizat pentru legalitate 
Keresztes Balázs                                                Secretarul comunei, Molnár Szidonia 
 
 
 
 

 

 

 



 

ROMÁNIA 
HARGITA MEGYE 
CSÍKSZENTLÉLEK KÖZSÉG 
POLGÁRMESTER 

97/2019 RENDELET 
Soros havi tanácsülés összehívására 2019 június 26.-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 június 26.-ra, 18.00 órára, a helyi 
polgármesteri hivatal székhelyére. 

Art.2. Tervezett napirendi pont : 

2.1. Határozattervezet elfogadása az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadására. 

2.2. Határozattervezet jóváhagyása a Csíkszentlélek község közvilágításának 
korszerűsítése című beruházás megvalósíhatósági tanulmányának műszaki-
gazdasági mutatóinak és finnanszírozásának biztosítása a helyi költségvetésből, 
mivel ezek a költségek nem támogatottak a PNDL országos program keretein 
belül. 

2.3. Határozattervezet jóváhagyása a Csíkszentlélek községnek a 2019-es 
második negyedévi helyi költségvetésének helyesbítésére. 

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

 

Csíkszentlélek, 2019 június 19 

     

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

 

 


