
  

R O M Â N I A 

JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 

HOTĂRÂREA NR. 32/2019 

privind aprobarea listei evenimentelor social-culturale şi sportive 

ce se vor organiza în anul 2019 de către Primăria comunei Ciumani  

 

Consiliul Local Ciumani, în ședința extraordinară din data de 24.04.2019 

Având în vedere tradiţiile din comuna Ciumani, respectiv Proiectul de hotărâre și 

expunerea de motive nr. 35/2019 prezentat de Primarul comunei Ciumani,  

         Văzând raportul favorabil al comisiei de specialitate pentru activități social-culturale, 

culte, învăţământ, sport, sănătate, familie, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului şi 

raportul compartimentului de dezvoltare nr. 35/2019, 

         Luând în considerare prevederile: 

 Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 30/2019 privind aprobarea bugetului de 

venituri și cheltuieli  al comunei Ciumani pe anul 2019, 

 Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, 

 Legii nr.69/2005 a educației fizice și a sportului 

 Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 

programelor şi proiectelor culturale 

 art.14 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 

         Respectând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică,  

         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,republicat cu modificările şi 

completările  ulterioare,cu un număr de 13 voturi, 

 

 

H O T Ă R E Ş T E : 

 

 

         Art.1. Se aprobă lista evenimentelor social-culturale şi sportive ce se vor organiza de 

către Primăria comunei Ciumani în anul 2019 în comuna Ciumani, conform anexei nr.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        

Art.2. Finanţarea acestor evenimente se va face din bugetul local al anului 2019, 

capitolele 54.02.50, 67.02, 74.02 şi 87.10. 

 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 

Ciumani şi Compartimentul de dezvoltare rurală din cadrul aparatului de specialitate a 

primarului. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE 

Székely Álmos-Szilveszter  Pentru Secretar: Köllő Hunor 


