ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.37/2021
privind organizarea celei de al 22-lea ediţii a
ZILELOR COMUNEI CIUMANI

-

Consiliul Local al comunei Ciumani,
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.36/2021 prezentat de Primarul comunei
Ciumani, precum și tradiţia, privind organizarea Zilelor comunei Ciumani ,
Văzând Raportul de specialitate a Compartimentului de achiziții și implementare
proiecte nr.36/2021 și Avizul consultativ favorabil al comisiei de specialitate pentru activităţi
social-culturale, culte, învăţământ, sport, sănătate, familie, muncă, protecţie socială,
protecţia copilului, protecție civilă, juridică și de disciplină nr.36/2021,
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.20/2021 privind
aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli general consolidat al comunei Ciumani pe anul
2021, prin care a fost aprobată Lista evenimentelor social-culturale și sportive, ce se vor
organiza de Primăria comunei Ciumani în anul 2021 în comuna Ciumani,
Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică , văzând procesul verbal de afișare nr.1565/2021,
În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art. 129 alin.(2) litera b) și d), alin.(4) litera d),
alin.(7) litera a), art.133 alin.(1), art.139 alin.(1) , art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de
urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

hotăreşte:
Art.1. Se aprobă organizarea celei de al 22-lea ediţii a ZILELOR COMUNEI CIUMANI
în perioada 25 – 30 iunie 2021.
Art.2. Organizatorii vor fi:
- Primăria comunei Ciumani,
- Parohia Romano- Catolică din comună,
Art.3. Cheltuielile organizării acestui eveniment vor fi suportate astfel: 30.000 lei din
bugetul local al anului 2021 de la capitolele 54.02.20.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Gergely József

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general: Balogh Zita

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din
data de 22 iunie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ cu un număr de 13 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de
13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă.

