
privind aprobarea Programutni i a bugetului alocat organizárii i 

desfàuràrii manifestãrilor cultural-artistice i religioase dedicate 
Sàrbãtoritor de Iarnà 2017-2018 

Consiliul local at oraului Comänefli, judetut Bacáu; , Intrunit In edin4a 
ordinarà din data de 23.11.2017; 
Avánd In vedere: 
- 	referatul inregistrat cu nr. 41739 din 16.11.2017 prin care Compartimentul 
Cultura 	din cadrul aparatului de specialitate a Primarului orau1ui Comaneti 
propune aprobarea Programului si a bugetului - 79 700 lei - necesar organizãrii i 
desthurárii manifestarilor cultural-artistice i religioase dedicate Zilei Nationale a 
Romãniei - I Decembrie, Sarbatorilor de Iamã 2017-2018 i a Bobotezei; 
- expunerea de motive nr.41380 din 13.11.20117 a Primarului oraului Comanefli; 
- rapoartele de avizare favorabila ale comisiilor de specialitate ate Consiliului local; 

In temelul art.36, atin.(6), lit, a), pct.5, pct.6, at art.45 alin.(1), at art. 48 
alin.(2), at art.115 alin.(1) tit.a) din Legea Administra4iei Publice Locate 
nr.215/2001, republicatà §i modificatä, adoptä urmàtoarea 

Art.1 Consiliul Local at oraului Comãne$i aprobá Programut manifestArilor 
cultural- artistice i religioase dedicate Särbatorilor de Iamã 2017-2018 conform 
Anexei care face parte integrantã din prezenta. 

Art.2 Consiliul Local at oraului Comaneti aproba suma de 79 700 lei, 
necesarã organizarii i desraurärii manifestarilor cultural-artistice 5i religioase 
dedicate Zilei Nationale a Romãniei - 1 Decembrie, Sarbatorilor de Iarnä 2017-2018 

a Bobotezei. Suma va fi asiguratã din dona;ii, sponsorizari, fonduri speciale i de 
la bugetul local. 

Art.3 Prezenta hotarâre se comunicã Institutiei Prefectului Bacau, Primarului 
orasului Comaneti, Compartimentului Cultura, Directiei Economice , serviciilor i 
compartimentelor interesate din cadrul UAT Oraul Comanefli, pentru ducere la 
Indeplinire. 

PRESEDINTE DE SEDIN Avizat pentru tegalitate, 
Consitier locat, 	/- -! I 	Secretarul orau1ui, 
Ghiurcã on 7 / * 7 	T \\* \Jurist Daniela Chirila 

Nr 110 4"TflYIri 'Y 
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•'- c w)-j; 



ANEXA la HCL 

MUFE$TARit 

2ft47?2flh1 

• 1 Decem brie - Ziva National -a a României 

• Festivalul de colinde FLORILE DALBE, edilia a XVI-a 

• Concert de muzicã simfonicä sustinut de 

Harmonica "Mihail Jora" Bacãu 

• Festivalul de Datini §i Obiceiuri Stràmoefli, 
editia a XXII-a 

• Foc de artificil 

• Slujba de Boboteazã —6 ianuarie 2018 
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1 Decembrie - Ziva Nationalã a Romãniei 

SCOPUL: Sàrbatorirea Zilei Nationale  a României 

SCURTA PREZENTARE: 
La manifestare vor participa oficialitatile locale, veterani de ràzboi, 

reprezentantii partidelor politice precum i ageni comerciali, elevi §i cadre 
didactice ai unitatilor de Invatamant din oraul Comâneti. 

ACTIVITATI: 
- 	adunarea participanilor In incinta Cimitirului International al Eroilor din 
cartierul Zãvoi, unde vor fi depuse coroane §i jerbe de flori; 
- 	discursul Primarului oraului Comaneti, veteranilor de rázboi §i invitatilor; 
- 	semnificatia Zilei de 1 Decembrie - prezintâ profesor de istorie; 
- 	,,Te Deum" pentru eroii Inhumati la Cimitirul International al Eroilor din 
orauI nostru oficiat de un sobor de preoti; 

DATA DESFASURARII: 1 Decembrie 2017 

ORA: 1000  

LOCUL DESFA$URARII: Cimitirul International al Eroilor din Comãneti. 

Buget alocat —2500 Ic! (drapele tricolor, coroanc) 

Festivalul de colinde FLORILE DALBE, 
editia a XVI-a 

Paftcipani: scoli, Cluburile Elevilor, grupuri de colindãtori de pe Valea Trotusului 
si a Tazlàului 

Locul desfâuràrii: Centrul de agrement TROTUS din Comànesti 

Data si ora: 20 decembrie 2017, ora 1100 

Recital oferit de Orchestra Filarmonicil ,,Mihail Jora" din Bacäu, 

- ora 18, 

- in aceeasi locatie 

Buget alocat Filarmonicil - 18 000 Ic! 
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Festivalul de 
DATINI §i OBICEIURI STRAMO?ETI", 

editia a XXII - a 

TITLUL ACTIVITATII: ,, Festivalul de Datini i Obiceiuri Strámoeti". 

SCOPUL: Punerea In valoare a datinilor strâmoeti, readucerea br In 
atentia publicului. 

SCURTA PREZENTARE: 30 decembrie 2017, la ora 1200, se vor aduna la 
Primãria oraului Comàneti toate cetele §i formatiile  participante la acest 
festival al datinilor, dupá care se vor deplasa la locul desfàurãrii actiunii - 
Parcul central al oraului. 

ACTIVITATI: 
- popularizarea prin intermediul mijboacelor mass-media a 

acestui festival la nivel regional; 
- editarea unui program al festivalului cu toti participantii; 
- premierea participantilor la festival. 

GRUPUL TINTA: acest festival regional va fi vizionat de un numàr de 
aproximativ 5.000 spectatori. 

OBIECTIVE: 
-descoperirea §i punerea In circuitul valorilor a celor mai vechi obiceiuri 
din zona medianã a bazinului Trotu; 
-readucere in atentia publicului, de once vârstã, a datinilor strãbune; 
-incurajarea tinerilor pentru pàstrarea datinilor strâmoeti, prin premierea 
celor mai buni participanti la festival. 

ORGANIZATOR: Primäria oraului Comaneti. 

Data: 30 decembrie 2017 

Locul de desfaurare: Comàneti - parcul central al oraului. 

Buget alocat -40 000 lei 

(fond premiere cete de uçsi si formaf/i participante) 
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Foc de artificli 

Locul desfãurarii: Parcul central al oraului Comäneti 

Data: 31 ianuarie 2017 

Ora: 23°°  

Buget alocat - 15000 lei 

Slujba de Boboteazã 

Locul desfãurârii: Parcul central al oraului Comàneti 

Data: 6 ianuarie 2018 

Ora: 12 °  
SIujba de sfintire a Aghesmei Marl oficiata de un sobor de preoti pe scena 

din centrul oraului. 
Apoi, autoritatile locale, preoH participanti i ceiIali invitati s vor deplasa, 

in procesiune, La puntea pietonalá din cartierul Lunca de Jos, uncle, se va sfinti §i 
apa râului Trotu. 

Consumabile (felicitàri, tonere imprimantà, härtie cartonatà diplome, 

hârtie A4, hàrtie A3 afie, mape juriu, pixuri, markere, ecusoane, banere 

festival scna) 

- 2 500 lei 

Lumini laser dinamice - 1 200 lei 

Suporti boxe (2 seturi) - 500 lei 

Buget estImativ pentru Sàrbàtorile de iarnâ 2017-2018: 79 700 lei 

PRESEDINTE D 
Consilier 
Ghiurcã I 

Avizat pentru legalitate, 
Secretarul orauIui, 

Jurist Daniela Chirila 

Ily  
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