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HOTĂRÂRE
Referitor la aprobarea Calendarul principalelor manifestări cultural – artistice în anul 2019
Expunere de motive:
Expunerea de motive nr.6857 din 07.12.2018, privind necesitatea asigurării condițiilor
pentru derularea activităților cultural-artistice din anul 2019, in scopul petrecerii timpului liber al
cetățenilor și asigurarea desfășurării activităților științifico-culturale, se impune aprobarea
calendarului principalelor manifestări cultural-artistice în anul 2019.
Având în vedere:
- prevederile art.13 alin.(2) din Ordinul Ministerului Culturii nr.2883/2003, pentru aprobarea
Normelor Metodologice, privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale;
prevederile art.5 şi art.12 lit.(b) din Ordinul Ministerului Culturii nr.2193/2004, pentru
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale;
- prevederile art.4 alin.(1), coroborat cu art.20 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.118/2006, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşeză-mintelor culturale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Raportul nr. 6858 din 07.12.2018, al referentului cultural din cadrul Căminului Cultural al
Consiliului Local Fărcașele ;
- Raportul de avizare nr. 6859 din 07.12.2018, al Comisiei de specialitate pentru activităţi
social-culturale, învăţământ, culte, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii,
activităţi sportive şi de agrement, turism, cu privire la susţinerea proiectului de hotărâre;
prevederile art.36 alin.6 lit.a) pct.4 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile cu art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL FĂRCAȘELE
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Calendarul principalelor manifestări cultural artistice care se vor
desfășura în comuna Fărcașele, județul Olt, în anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Se aprobă alocarea ulterioară a fondurilor necesare desfășurării acestor activități
conform anexei la prezenta hotărâre.
(2) Primăria comunei Fărcașele, Căminul Cultural, Biblioteca Comunală, vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Olt , primarului
comunei Fărcașele , Căminului Cultural Fărcașele, Bibliotecii Comunale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
TUDOR NICUȚĂ

Nr. 59 din 12.12.2018

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Hoară Cristina Marinela
Total consilieri
Prezenți
Pentru
Împotrivă
Abțineri

13
13
13
0
0

Anexa la Hotărârea Consiliului Local Fărcașele nr.59 din 12.12.2018

CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURALE PE ANUL 2019
Nr
crt

Activitate culturală

1.

Spectacol cu elevii școlilor
gimnaziale din comuna
Fărcașele în cinstea zilei de
8 martie – Ziua Internațională
a Femeii
Manifestări cultural –
artistice cu ocazia sărbătorii
zilei de 23 aprilie (Sfântul
Gheorghe) Ziua Comunei
Manifestări culturale (horă,
bal) cu ocazia Sărbătorilor
pascale

2.

3.

4.

5.

Serbări ocazionate de
sărbătorirea zilei de 1 iunie
și încheierea anului școlar;
Obiceiuri de Rusalii –
19.06.2016
Organizarea Zilei Naționale a
României – 1 decembrie;
Sărbători de iarnă (bal,
horă);
Organizarea serbării ”Pomul
de Crăciun”

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Tudor Nicuță

Necesar
Financiar
estimat
2000 lei

20000 lei

3000 lei

2000 lei

Loc de
desfășurare
Școli, Căminul
cultural

Stadionul
Fărcașu de
Jos, Cămin
Cultural
Stadionul
Fărcașu de
Jos, Cămin
Cultural
Stadionul
Fărcașu de
Jos, Cămin
Cultural, Școli

1000 lei
2000 lei
3000 lei

Căminul
Cultural

15000 lei

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Hoară Cristina Marinela

