ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI
HOTĂRÂREA NR. 49/2019
privind organizarea celei de al 20-lea ediţii a
ZILELOR COMUNEI CIUMANI
Consiliul Local al comunei Ciumani, la şedinţa ordinară din 24 iunie 2019,
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 48/2019 și expunerea de motive nr. 48/2019
prezentate de Primarul comunei Ciumani, precum și tradiţia, privind organizarea Zilelor
comunei Ciumani,
Luând act de raportul nr. 48/2019 referentului de specialitate care îndeplinește
sarcinile de secretar al comunei Ciumani,
Văzând referatul favorabil al comisiei de specialitate pentru activităţi social-culturale,
culte, învăţământ, sport, sănătate, familie, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului şi
raportul compartimentului de dezvoltare nr.48/2019,
Luând în considerare prevederile:
- H.C.L. nr.32/2019 privind aprobarea listei evenimentelor social-culturale şi sportive
ce se vor organiza în anul 2019 de către Primăria comunei Ciumani,
- Art. 20alin. (1) lit. h) și i) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
Respectând prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică,
În temeiul dispozițiilor prevăzute de art. 36 alin. (2) litera d) alin. (6) lit. a) pct. 1, 4, 5, 6
şi art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 13 voturi,
HOTĂREŞTE:
Art.1. Se aprobă organizarea celei de al 20-lea ediţii a ZILELOR COMUNEI
CIUMANI în perioada 27 – 30 iunie 2019.
Art.2. Organizatorii vor fi:
- Primăria comunei Ciumani,
- Centrul Local de Informare și Promovare Turistică Ciumani,
În colaborare cu:
- Centrul Social „Napfény”
- Asociația de fanfară Petres Ignác
- Asociația Turistică „Fenyőalja”
- Parohia Romano - Catolică din comună,
- Fundația Borsos Miklós Művészetéért Alapítvány
- Trupa de dans popular „Mocorgók”
- Asociația Pompierilor Voluntari „Lánglovagok”
- Clubul persoanelor vârstnice din comuna Ciumani
- Clubul Taekwondo
- Persoana fizică Bege Károly

Art.3. Organizarea şi funcţionarea pieţei va fi realizată, supravegheată sub conducerea
Dl-ui Viceprimar Jánosi-Borsos Attila.
Art.4. Pentru menţinerea ordinii şi liniştii în comună pe această perioadă este
răspunzător Postul de Poliţie Ciumani și pompierii civili din comună.
Art.5. Cheltuielile organizării acestui eveniment vor fi suportate astfel: 80.000 lei din
bugetul local al anului 2019 de la capitolul 67.02.03.07, 74.02.05.01, 54.02.50.
Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei
Ciumani.
Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului Județului Harghita,
Primarului comunei Ciumani și va fi afişat public.
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