ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.38/2017
privind aprobarea participării comunei Ciumani la festivalul
”Székely Fesztivál” organizat în perioada 12-14 mai 2017 la Budapesta

Consiliul Local al comunei Ciumani, la şedinţa extraordinară din 8 mai 2017,
Având în vedere Proiectul de hotărâre cu nr.45/2017,prezentat de Primarul comunei
Ciumani cu privire la aprobarea participării comunei Ciumani la festivalul ”Székely Fesztivál”,
organizat în perioada 12-14 mai 2017 la Budapesta,
Văzând referatul favorabil al comisiei de specialitate pentru tineret şi sport şi raportul
compartimentului turism nr.45/2017,
Luând în considerare prevederile:
- HCL nr.30 /2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2017 a
comunei Ciumani,
- art.14 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
- art.36 alin.(2) litera b), e) și alin.(7) litera a) și c) din Legea nr.215/2001, legea
administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică , văzând procesul verbal de afişaj nr.1294/08.05.2017,
În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art.36 alin.(2) litera d) , alin.(6) şi art.45
alin.(1) din Legea nr.215/2001, legea administraţiei publice locale,republicată cu modificările
şi completările ulterioare,cu un număr de 13 voturi,

hotăreşte:

Art.1. Se aprobă participarea comunei Ciumani la festivalul ”Székely Fesztivál”,
organizat în perioada 12-14 mai 2017 la Budapesta. Comuna Ciumani va fi reprezentată de
o delegație formată din : dl.Márton László-Szilárd, primarul comunei, D-na Király Boglárka
administrator IT și D-na Péter Eszter, ghid turistic de la Compartimentul turism.
Art.2. Se aprobă cheltuielile de participare în sumă de 10.000 lei, ce se va plăti din
bugetul local al anului 2017, Contul 87.02.04. art.20.01.30. și reprezintă cheltuielile de :
transport, cazare, delegație, servicii de proiectare și tipărire.
Art.3. Se aprobă necesitatea și oportunitatea participării comunei Ciumani la festivalul
”Székely Fesztivál” , astfel:
a) Participarea la acest festival va promova comuna nostră din punct de vedere
economic, cultural, și turistic, unde se vor prezenta tradițiile, gastronomia și
destinațiile turistice din comună .
b) Promovarea comunei noastre la acest eveniment, se încadrează în Strategia de
dezvoltare a comunei Ciumani 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local
Ciumani nr.39/2015 .

c) Necesitatea și oportunitatea participării la acest eveniment a reieșit datorită faptului
că pentru realizarea dezvoltării economiei și turismului din comună este necesar
promovarea valorilor noastre la mai multe foruri.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
comunei Ciumani şi Compartimentul turism din cadrul aparatului de specialitate a primarului.
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