CONSILIUL LOCAL
OŢELENI

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI

COMUNA OŢELENI
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 6254 din 19.07.2019
privind aprobarea organizării și desfășurării evenimentelor ”Hram anual în satul Oțeleni
2019” și ”Hram anual în satul Hândrești 2019” precum și pentru aprobarea achiziționării
serviciilor cultural-artistice
Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă _______, în data de _______ la
care participă un număr de___consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie,
Văzând că domnul/doamna ___________ este președinte de ședință,
Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către
viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,
privind aprobarea organizării și desfășurării evenimentelor ”Hram anual în satul Oțeleni 2019”
și ”Hram anual în satul Hândrești 2019” precum și pentru aprobarea achiziționării serviciilor
cultural-artistice;
Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr.________ din data de ____________;
Având în vedere avizulcu caracter consultativ al Comisiei ____________ din cadrul
Consiliului Local al comunei Oțeleni înregistrat cu nr.___din_____________
În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. d) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu un număr de ..........voturi ”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și
..........”abțineri”, adoptă următoarea,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1 Se aprobă organizarea și desfășurarea evenimentului ”Hram anual în satul Oțeleni
2019” după cum urmează: în centrul satului Oțeleni la data de 28.07.2019 se vor desfășura
următoarele activități: parc de distracții, concert folcloric, terase alimentație publică și
comercializare mărfuri alimentare și nealimentare.
ART.2 Se aprobă organizarea și desfășurarea evenimentului ”Hram anual în satul
Hândrești 2019” după cum urmează: în zona ”La pârâu” în satul Hândrești la data de 15.08.2019
se vor desfășura următoarele activități: parc de distracții, concert folcloric, terase alimentație
publică și comercializare mărfuri alimentare și nealimentare.
ART.3 Se aprobă alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local al UAT Comuna Oțeleni
pentru achiziționarea serviciilor cultural-artistice precum și pentru asigurarea cheltuielilor
necesare în vederea organizării și desfășurării evenimentelor prevăzute la art. 1, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4 - Primarul comunei Oțeleni prin intermediul aparatului de specialitate va urmări
duceerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului comunei Oțeleni;
- Compartimentului financiar-contabil;
- Compartimentului cultură;
- Instituției Prefectului Județului Iași;
INIŢIATOR,
Viceprimar cu atribuții de primar,
GHERĂESCU FELICIAN MIHAI
Oțeleni,_____, 2019

Anexa la HCL ___din _____
TABEL CENTRALIZATOR PRIVIND EVENIMENTELE CULTURAL-ARTISTICE
ORGANIZATE DE U.A.T. COMUNA OȚELENI ȘI SUMELE AFERENTE
ACHIZIȚIONĂRII ACESTORA
Data și
locația
evenimentul
ui
data
28.07.2019
orele:
17.00-24.00
Oțeleni

Nr.
crt.

Activitatea/manifestarea

1.

”Hram anual în satul Oțeleni
2019”
Servicii muzicale cu durata de 7
ore în localitatea Oțeleni, județul
Iași

2.

”Hram anual în satul Hândrești
15.08.2017
2019”
orele:
Servicii muzicale cu durata de 7
17.00-24.00
ore în localitatea Oțeleni, județul
Hândreșt
Iași
TOTAL

Furnizor/
prestator

Suma
propusă/
lei

S.C. EXPERT
AUDIO MUSIC
S.R.L.(Stefan Enășel
Romașcanul Band)
Soliști muzică
populară: Cristinel
Iordăchioaia, Patricia
Georgiana Lauș
Formație de muzică
populară din Capaclia
Republica Moldova

10.000

INIŢIATOR,
Viceprimar cu atribuții de primar,
GHERĂESCU FELICIAN MIHAI
Oțeleni_________, 2019

5000

15.000

U.A.T. COMUNA OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI
Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2
Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com
Nr.6253 din 19.07.2019
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării evenimentelor
”Hram anual în satul Oțeleni 2019” și ”Hram anual în satul Hândrești 2019” precum și
pentru aprobarea achiziționării serviciilor cultural-artistice
În fiecare an în localitățile Oțeleni și Hândrești au loc evenimente cultural-artistice
prilejuite de hramurile celor două biserici reprezentative: Biserica Romano-Catolică ”Sf. Ana” –
Oțeleni, respectiv Biserica Ortodoxă ”Adormirea Maicii Domnului”- Hândrești. Evenimentele
cultural-artistice sunt bazate pe tradiții locale și se sărbătoresc prin: parc de distracții, concerte
folclorice, terase alimentație publică, comercializare mărfuri alimentare și nealimentare.
Având în vedere prevederile art.129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. d) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, conform cărora, consiliul local exercita atributii privind
gestionarea serviciilor de interes local, respectiv asigura potrivit competentei sale si in conditiile
legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind cultura;
Având în vedere prevderile art.155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. c) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, conform cărora primarul îndeplineste atributii privind
serviciile publice asigurate cetatenilor, de interes local, respectiv, ia masuri pentru organizarea
executarii si executarea în concret a activitatilor din domeniile prevazute la art. 129 alin. (6) si
(7);
Vă propun adoptarea hotărârii în forma prezentată.
Viceprimar cu atribuții de primar,
GHERĂESCU FELICIAN MIHAI

U.A.T. COMUNA OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI
Compartiment cultură
Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2
Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com
Nr. 6255 din 19.07.2019
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării evenimentelor
”Hram anual în satul Oțeleni 2019” și ”Hram anual în satul Hândrești 2019” precum și
pentru aprobarea achiziționării serviciilor cultural-artistice
Având în vedere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către
viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,
privind aprobarea organizării și desfășurării evenimentelor ”Hram anual în satul Oțeleni 2019”
și ”Hram anual în satul Hândrești 2019” precum și pentru aprobarea achiziționării serviciilor
cultural-artistice;
Având în vedere prevederile art.129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. d) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, conform cărora, consiliul local exercita atributii privind
gestionarea serviciilor de interes local, respectiv asigura potrivit competentei sale si in conditiile
legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind cultura;
Având în vedere prevderile art.155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. c) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, conform cărora primarul îndeplineste atributii privind
serviciile publice asigurate cetatenilor, de interes local, respectiv, ia masuri pentru organizarea
executarii si executarea în concret a activitatilor din domeniile prevazute la art. 129 alin. (6) si
(7);
Consider că proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii consiliului local în forma
prezentată.
Compartiment cultură,
Tiba Carmena

