
România 
Judeţul Harghita 
Comuna Ditrău
Consiliul Local al comunei Ditrău

HOTĂRÂREA Nr. 21/2020
Pentru modificarea şi rectificarea Hotărârii nr. 14/2020 privind aprobarea Programului general de 

finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, sportive şi alte acţiuni de

interes comunal pe anul 2020

Consiliul local al comunei Ditrău, jud. Harghita, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 

martie 2020

Având în vedere:

- Adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita nr. 3423 din 26.02.2020 cu privire la unele 

nereguli constatate cu privire la actele administrative adoptate de consiliul local Ditrău, înregistrată 

sub nr. 1023/2020;

Prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, modificată şi completată;

Referatul de aprobare nr. 1544/2020 al primarului comunei Ditrău;

Raportul de specialitate nr. 1566/2020 al aparatul propriu al primarului comunei Ditrău;

Avizul tuturor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Ditrău;
procesul verbal de afişare al proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 999/2020;

Cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, modificat;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Preambulul hotărârii se completează cu următoarele alienate:

„ - Procesul verbal de afişare al proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 482/2020;
Cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;"

Art. 2. Denumirea programului din tot cuprinsul hotărârii şi a anexelor la hotărâre se rectifică la 

„Programul general de finanţare nerambursabila a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, 

sportive şi alte acţiuni pe interes local pe anul 2020";

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi
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secretarul general al comunei Ditrău.

Art. 4. Hotărârea se comunică primarului şi secretarului general al comunei Ditrău, 

Compartimentului contabilitate, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita.

Ditrău, 25 martie 2020

Preşedintele şedinţei 

Madaras Albert

Contrasemnează 

Secretarul general al comunei
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