ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
HOT Ă RÂREA
din

Nr

Privind: modificarea Anexei 1 la HCL nr. 58/22.03.2018 privind aprobarea Prozramului de
activităti culturale al municipiului Tecuci, aferent anului 2018, cu modific ările şi completările
ulterioare
Iniţiator : C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi;
Număr de Inregistrare şi data depunerii proiectului: 90386/13.11.2018;
Consiliul Local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, intrunit in şedinţă extraordinar ă in data de
Având in vedere :
- expunerea de motive a iniţiatorului, inregistrată sub nr. 90387 /13 .11.2018;
- raportul de specialitate intocmit de Serviciul Comunicare - Registratur ă, inregistrat sub nr. 90388/13.11.2018;
- referatul lintocmit de Serviciul Comunicare - Registratur ă, Inregistrat sub nr. 90345/13.11.2018.
- art. 147 din Constitu ţia României;
- Legea nr. 2/2018, privind bugetul de stat pentru anul 2018;
- H.C.L. nr. 55/12.03.2018, privind aprobarea bugetului ini ţial de venituri şi cheltuieli şi a Programului de
investiţii publice al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2018, cu modific ările şi completările ulterioare;
- H.C.L. nr. 58/22.03.2018, privind aprobarea Programului de activit ăţi culturale al municipiului Tecuci, aferent
anului 2018, cu modificăfile şi completările ulterioare;

art 14, alin. 2 şi 3, precum ş art. 25, alin.1 lit.f ş g, din Legea nr. 273/2006, privind finan ţele publice
locale, cu modific ările i completările ulterioare;
- art. 36, alin. 2, lit. d ş lit. e, alin.6, lit a. pct.4, ş pct.6, alin.7, lit. a, din Legea 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările ş completările ulterioare;
In baza prevederilor :
- art. 45, alin.2 lit. a) şi art.115, alin. 1, lit.b, din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală
republicată, cu modificările i completările ulterioare;
- Decizia C.C.R. nr. 384/2018 publicat ă in Monitorul Oficial al României nr. 702/13.08.2018.
-

HOT Ă R ĂŞ TE
Art.1 Se aprob ă modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 58/22.03.2018 privind aprobarea Programului
de activităţi culturale al municipiului Tecuci, aferent anului 2018, prin suplimentare cu suma de 40.000
lei la activitatea nr. crt. 14 „Ziva Na ţională a României", conform Anexei, ce face parte integrant ă din
prezenta hotărăre.
Art.2 Prezenta hot ărâre, va fi dus ă la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci
Art3 Prezenta hotărăre, va fi comunicat ă celor interesaţi prin grija Secretarului UAT, mun. Tecuci.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

SECRETAR
U.A.T. Municipiul Tecuci

ANEXA n•. 1 la H.C.L. nr.

/

PROGRAMUL DE ACTIVITĂTI CULTURALE AL MUNICIPIULUI TECUCI
AFERENT ANULUI 2018
Nr.
_ crt
1

Activitate
Spectacol muzical de promenada

_

Cost
estimativ
24.000 lei

Public tintă

Organizator

Perioada

Mun. Tecuci

Lunar/ perioada
(mai — octombrie)
22 aprilie 2018
22 aprilie 2018

149.577 lei
64.857 lei

29 aprilie 2018
18-20 mai 2018
17 mai 2018
01 iunie 2018
26 iunie 2018
30 iunie 2018
14 — 16 septembrie 2018
05 octombrie 2018
25 octombrie 2018
11 noiembrie 2018

8.220 lei
19.569 lei
14.831 lei
3.000 lei
6.550 lei
69.518 lei
5.000 lei
30.878 lei
15.000 lei
7.500 lei

intreaga comunitate local ă
Cuplurile rezidente 1n mun. Tecuci ce au implinit
50 de ani de c ăsătorie
intreaga comunitate local ă
intreaga comunitate local ă
intreaga comunitate local ă
Copii cu vârste pân ă in 18 ani
intreaga comunitate local ă
intreaga comunitate local ă
intreaga comunitate local ă
Personal didactic, elevi.
intreaga comunitate local ă
intreaga comunitate local ă

intreaga comunitate local ă

2
3

Zilele Municipiului Tecuci
Premiere cupluri 50 de ani de c ăsătorie

Mun. Tecuci
Mun. Tecuci

_

4
5

_
_

7
8
9
10
11
12
13

Ziva Veteranilor de R ăzboi
Zilele Cercetăşiei
Ziva Eroilor
Ziva Copilului
Ziva Drapelului Naţional
Festivalul Aeronautic „Smaranda Braescu"
Cupa de fotbal „ FaceSport"
Ziva Mondială a Educaţiei
Ziva Armatei
Ziva Veteranilor

Mun. Tecuci
Mun. Tecuci
Mun. Tecuci
Mun. Tecuci
Mun. Tecuci
Mun. Tecuci
Mun. Tecuci
Mun. Tecuci
Mun. Tecuci
Mun. Tecuci

14

Ziva Naţionala a României

Mun. Tecuci 01 decembrie 2018

140.0001ei

intreaga comunitate local ă

15
16
17

Sărbătorile Crăciunului
Veterani de război, persoane cu dizabilit ăţi
Revelion 2018-2019

Mun. Tecuci
Mun. Tecuci
Mun. Tecuci

80.0001ei
20.000 lei
120.0001ei

intreaga comunitate local ă
Veterani de război, persoane cu dizabilit ăţi
intreaga comunitate local ă

_
_

25-28 dec. 2018
25 decembrie 2018
31 decembrie 2018

TOTAL

_

778 500

Şef Serviciul Comunicare - Registratur ă

intocmit,
Referent 111 Superior

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE
Nr. 90387 / 13.11.2018

Privind: modificarea Anexei 1 la HCL nr. 58/22.03.2018 privind aprobarea Prozramului de

activităţi culturale al municipiului Tecuci, aferent anului 2018, cu modific ările şi completările
ulterioare
Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, privind finan ţele publice locale, cu modific ările şi
complet ările ulterioare, ordonatorii principali de credite, au obliga ţia de a intocmi programele de
activităţi ce urmeaz ă a fi finanţate de la bugetele locale, in vederea supunerii acestora spre aprobare
Consiliului Local, propunem organizarea acestei activit ăţi culturale la nivelul localit ăţii noastre,
pentru a oferi unui public cât mai larg, liberul acces la manifest ări culturale de calitate, ce vor
contribui la păstrarea tradiţiilor şi valorilor specifice.
Având in vedere c ă organizarea unei ceremonii de defilare militar ă cu tehnic ă militară,
aparţinând M.A.N, nu mai este de actualitate, consider ăm deosebit de important, modificarea
programului activităţilor dedicate Zilei Naţionale a României, astfel incât s ă asigurăm cadrul festiv al
acestei zile deosebit de insemnate din istoria noastr ă. Totodată, suntem increz ători ca prin majorarea
şi diversificarea materialelor promotionale, vom reu şi să transmitem cet ăţenilor municipiului Tecuci
valorile acestei zile şi spifitul Centenarului Marii Unirii.
Programul manifestărilor va cuprinde un spectacol artistic, un ceremonial militar religios, o
ceremonie de defilare militara , o ceremonie militar ă de retragere cu tor ţe, la care vor participa trupe
aparţinând M.A.N. şi M.A.I, urmate de un spectacol pirotehnic şi aprinderea iluminatului festiv al
municipiului nostru.
Având in vedere caracterul de interes public al manifest ărilor menţionate, considerăm că este
necesară aprobarea modific ării Programului de activit ăţi culturale al municipiului Tecuci, in forma
propusă

PRIMAR

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL COMUNICARE REGISTRATUR Ă
RAPORT DE SPECIALITATE
Nr. 90388 /13.11.2018
Privind modificarea Anexei 1 la HCL nr. 58/22.03.2018 privind aprobarea Programului de
activităti culturale al municipiului Tecuci, aferent anului 2018, cu modific ările şi completările
ulterioare
Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, privind finan ţele publice locale, cu modific ările
completările ulterioare, ordonatorii principali de credite, au obliga ţia de a intocmi programele de
activităţi ce urmeaz ă a fi finanţate de la bugetele locale, in vederea supunerii acestora spre aprobare
Consiliului Local, propunem organizarea acestor activit ăţi culturale la nivelul localit ăţii noastre,
pentru a oferi unui public cât mai larg, liberul acces la manifest ări culturale de calitate, ce vor
contribui la păstrarea tradiţiflor şi valorilor specifice.
Având in vedere c ă organizarea unei ceremonii de defilare militar ă cu tehnică militară,
aparţinând M.A.N, nu mai este de actualitate, consider ăm deosebit de important, modificarea
programului activit ăţilor dedicate Zilei Naţionale a României, astfel Incât s ă asigurăm cadrul festiv al
acestei zile deosebit de importante.
Propunerea de diversificare i majorare a num ărului de materiale promo ţionale, constă In
realizarea de flyere informative, bro şuri, fulare tricolore, insigne, cocarde, mesh-uri inscrip ţionate cu
motive istorice, steaguri tricolore, etc., iar organizarea unui spectacol artistic cu arti şti ai Casei de
Cultură Tecuci, un ansamblu etnofolcloric cunoscut la nivel na ţional, va contribui la cre şterea
sentimentului de apartenenţă naţională.
Programul manifestărilor va cuprinde un spectacol artistic, un ceremonial militar religios, o
ceremonie de defilare militara , o ceremonie militar ă de retragere cu tor ţe, la care vor participa trupe
aparţinând M.A.N. i M.A.I, urmate de un spectacol pirotehnic i aprinderea iluminatului festiv al
municipiului nostru.
Activităţile culturale cuprinse in program, vor fi finanţate de la capitolul bugetar 67.02.
"Cultură, recreere, religie", in limita creditelor bugetare existente in trimestrul IV al anului 2018.
Având 1n vedere aceste prevederi legale şi caracterul de interes public al manifest ării
menţionate, considerăm că proiectul de hotărke indeplineşte condiţiile de oportunitate i legalitate,
fapt pentru care supunem spre dezbatere i aprobarea Consiliului Local, proiectul in forma propus ă.

SEF SERVICIUL COMUNICARE REGISTRATUR Ă

intocmit,
Referent 111 Superior

