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privind aprobarca Programului fl a bugetului alocat organizärii i
desfäurärii manifestàrilor cultural-artistice i religioase dedicate
SArbätorilor de Iarnä 2016-2017
Consiliul local al orauIui Comãnefli, jude4ul Bacàu, Intrunit in edin4a
ordinara din data de 15.12.2016;
Avdnd in vedere:
- referatul mnregistrat cu nr. 51 208 din 24.11.2016 prin care Compartimentul
Culturà
din cadrul aparatului de specialitate a Primarului oraului Comàne$i
propune aprobarea Programului si a bugetului - 75 500 lei - necesar organizärii i
desfàurarii manifestärilor cultural-artistice §i religioase dedicate Zilei Nationale a
României - 1 Decembrie, Sarbatorilor de Jarnã 2016-2017 §i a Bobotezei;
- expunerea de motive a Primarului oraului Comäneti;
- rapoartele de avizare favorabilä ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
In temeinl art.36, alin.2, lit."d", i al art.45 aIIm.!, art 48 aIIm 2) si al
art. 115 din Legea Administra4iei Publice Locale nr.215/2001, republicatã i
modificatá, adoptã urmãtoarea

Art.! Consiliul Local al orau1ui Comànefli aprobà Programul manifestàrilor
cultural-artistice §i religioase dedicate Sàrbàtorilor de larM 2016-2017 conform
Anexei care face parte integrantã din prezenta.
Art.2 Consiliul Local a! oraului Comäne$i aprobä suma de 75 500 lei,
necesarä organizarii §i desfàurärii manifestarilor cultural-artistice i religioase
dedicate Zilei Nationale a României - 1 Decembrie, Sàrbàtorilor de Iarna 2016-2017
a Bobotezei. Suma va Li asiguratà din donatii, sponsorizäri, fonduri speciale i de
la bugetul local.
Art.3 Prezenta hotärâre se comunicä Institutiei Prefectului Bacãu, Primarului
orasului Comäneti, Compartimentului Cultura, Direc4iei Economice , serviciilor §i
compartimentelor interesate din cadrul UAT Orau1 Comàneti, pentru ducere la
Indeplinire.
Presedinte de
Consilier bc

Nr. /cF9
Din. 15.122016

Avizat pentru legalitate,
Secretarul orauIui,
Jurist Daniela Chirila
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I Decembrie - Ziva Nationalã a Romãniei
o

Festivalul de colinde FLORILE DALBE, ediia a XV-a

• Festivalul de Datini

•

Si

Obiceiuri Strämosesti,
ediia a XXI-a

Foc de artificii

• Slujba de Boboteazâ - 6 ianuarie 2017
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I Decembrie - Ziva Nationala a Româriiei
SCOPUL: Sarbatorirea ZiIei Nationale a României
SCURTA PREZENTARE:
La manifestare au participat oflcialitàile locale, veterani de razboi,
reprezentanii partidelor politice precum si ageni comerciali, elevi si cadre
didactice ai unitatilor de Invàtâmânt din orasul Comanesti.
ACTIVITATI:
adunarea participanlor In incinta Cimitirului International al Eroilor din
cartierul Zavoi, unde vor fi depuse coroane si jerbe de flori;
discursuf Primarului orasului Comanesti, veteranilor de razboi si invitaiIor;
semnificalia Zilei de 1 Decembrie - prezintà profesor de istorie;
,,Te Deum" pentru eroii Inhumali la Cimitirul International al Eroilor din
orauI nostru oficiat de un sobor de preoli;
DATA DESFAURARIl: joi,1 Decembrie 2016
ORA: 1000
LOCUL DESFASURARII: Cimitirul International al Eroilor din Comanesti.

Festivalul de colinde FLORILE DALBE,
ediia a XV-a
Participani: scoli, Cluburile Elevilor, grupuri de colindàtori de pe Valea TrotuuIui
si a Tazlaului
Locul desIaurarii: Centrul de agrement TROTU din Comàneti
Data ci ora: joi, 22 decembrie 2016, ora 1100
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Festivalul de
DATINI si OBICEIURI STRAMOSETI",
ediVa a XXI - a
TITLUL ACTIVITATII: ,,Festivalul de Datini si Obiceiuri Stramoeçti".
SCOPUL: Punerea In valoare a datinilor strãmosesti, readucerea br In
atenia pubbiculul.
SCURTA PREZENTARE: vineri, 30 decembrie 2016, la ora 1200, s-au adunat
la Primaria orasului Comaneti toate cetele i formaliile participante la
acest festival al datinilor, dupä care s-au deplasat la locul deslàçurarii acliunii Parcul central al orasului.
ACTIVITATI:
- popularizarea prin intermediul mijloacelor mass-media a
acestui festival la nivel regional;
- editarea unul program al festivalului cu toi participanii;
- premierea participanlilor la festival.
GRUPUL TINTA: acest festival regional a lost vizionat de un numàr de
aproximativ 5.000 spectatori.
OBIECTIVE:
-descoperirea si punerea In circuitul valoribor a celor mai vechi obiceiuri
din zona medianã a bazinului Trotus;
-readucere In atenlia publicului, de once vârstà, a datinilor strabune;
4ncurajarea tineribor pentru pâstrarea datinilor stràmoeti, prin premierea
celor mai buni participani la festival.
ORGANIZATOR: Primâria orasului Comãnesti.
Data: Vineri, 30 decembrie 2016
Locul de desfaurare: Comaneti - parcul central al orasului.
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Slujba de Boboteazâ
Locul desfãsurãrii: Parcul central al orasului Comanesti
Data: Vineri, 6 ianuarie 2017
Ora: 1230
Slujba de sfinire a Aghesmei Mari oficiata de un sobor de preoi pe scena
din centrul orasului.
Apol, autoritäIiIe locale, preoii participani ci ceilalti invitaIi s-au deplasat,
in procesiune, la puntea pietonalà din cartierul Lunca de Jos, unde, s-a sfintit si
apa râului Trotus.

Buget alocat pentru Sàrbätorile de iarnã 2016-2017: 75 500 lei

Presedinte de sedintä,
Consilier local,
Lazar Costicã,r
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Contrasemneazä,
Secretarul oraului,
Jurist Daniela Chirila

