ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.105.
Din data de 02.10.2012.

Privind aprobarea organizării evenimentului “Zilele Culturale ale Crasnei” şi
participarea Consiliului local Crasna la finanţarea acestor activităţi
Consiliul local al comunei Crasna întrunit în şedinţă ordinară, în exercitarea
atribuţiilor sale :
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului cu nr.8877/02.10.2012;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.8878/02.10.2012;
- avizul comisiei de specialitate a consiliului local înregistrat la nr.8879/02.10.2012
- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.36. alin.(2) lit. “b” şi alin.(4) lit.“a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă organizarea evenimentului “Zilele Culturale ale Crasnei” şi participarea
Consiliului local la finanţarea acesteia cu suma de 10.000 lei.
Art.2. Se aprobă Programul de desfăsurare a evenimentului conform anexei nr. 1 , care face
parte din prezenta hotărâre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei.
Art.4. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ
instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul
administrativ.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
-Primarul comunei Crasna;
-compartiment buget - contabilitate;
-www.primariacrasna.ro;
-Dosar Hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bartha Francisc

Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
Lazar Veturia

Anexa nr.1.
La HCL nr.105.
Din data de 02.10.2012.

PROGRAMUL EVENIMENTULUI
Vineri, 12 octombrie 2012
16.00 – 18.00 - Primirea oaspeţilor din localităţile înfrăţite, locația: Primăria Comunei Crasna
Sâmbătă, 13 octombrie 2012.
9.30-10.00 – Primirea oaspeţilor la Primăria Comunei Crasna
10.00 – 12.00 – Deschiderea Oficială a Zilelor Crasnei, acordarea titlului de Cetățean de Onoare,
felicitarea şi premierea celor care sărbătoresc 50 de ani de căsătorie, locația: Primăria Comunei
Crasna
12.00 – 13.30 - Parada fanfarelor, a porturilor populare,a formațiilor de dans modern și a formațiilor
de teatru amator în centrul Comunei Crasna
13.30 – 14.00 – Inaugurarea Casei de Cultură „Petőfi Sándor”
14.00 – Deschiderea expozițiilor, locația: Casa de Cultură „Petőfi Sándor”
14.00 – 15.00 – Pauză de masă
15.00 – 18.00 – Program artistic cultural – Festivalul dansurilor populare şi moderne, ediţia a XIV-a
și Gala Tinerilor Talente (formația de dans popularBokréta din Crasna, formațiile de teatru amator
Szivárványși Tinikomediások, formația de dans modern de la Kiskunlacháza, formația de dans
modern EDINA CONTROL DANCE GROUP, tinere talente din Liceul Tehnologic Cserey-Goga) locaţia: Casa de Cultură Petőfi Sándor
18.00 – 18.20 – Depunere de coroane la monumentul Petőfi Sándor
18.20 – 20.00 – Concertul Cvintetului de Fanfară și al Fanfarei din Kiskunlacházaîn fața Casei de
Cultură Petőfi Sándor
20.00 – 21.30 – Concert: INSECT, locația:Casa de Cultură Petőfi Sándor
21.30 – 22.00 - Foc de artificii, locația: Piața
22.00 – 22.30 –Petrecere cu Nádas Antal din Akasztó, locația: Casa de Cultură Petőfi Sándor
22.30 – Party till morning cu START (formația lui Szőllősi Tibor), locația: Casa de Cultură Petőfi
Sándor
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