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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale, educative şi 

religioase care se desfăşoară în comuna Domnești în anul 2016  
 

Consiliul Local al comunei Domneşti întrunit în şedinţă ordinară de lucru 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a primarului comunei Domnești; 
• Raportul Compartimentului Administrație Publică, Arhivă; 
• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti. 

În conformitate cu: 
• Prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi d) coroborate cu alin. (4). lit. a), respectiv 

alin. (6)  lit. a) punctele 1, 4, 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

• Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOMNE ȘTI 
adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. Aprobă Lista principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale, 

educative şi religioase care se desfăşoară în comuna Domnești în anul 2016, conform Anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art.2. Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor prevăzute 
la Art.1, se face de la bugetul local, din sume prevăzute din venituri proprii şi sponsorizări atrase 
în acest scop.  

 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor și instituțiilor prin grija 
secretarului comunei Domnești  
 
 

Ini ţiator, 
Primar 

Boşcu Ninel Constantin 
                                     
 
 
                                                                                                      Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                   /Secretar   
                                                                                                    Cojocaru Bogdan-Marius 
 
 
 



 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 

privind aprobarea principalelor manifestari 

cultural-artistice, sportive, sociale, educative si religioase care se 

vor desfasura in Comuna Domnesti in anul 2016 

 

 

In baza Legii nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, care la art.36 alin.(2) lit.d si alin. 

(6) lit.a prevede ca, in exercitarea atributiilor sale, Consiliul local asigura, potrivit competentelor sale si in 

conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind printre altele: 

educatia, cultura, sportul si tineret. 

Deoarece manifestarile culturale organizate in comuna noastra in anul 2015 au fost apreciate de 

cetateni si in folosul lor, acestia, intr-un sondaj de opinie pe grupe de varste, si-au manifestat dorinta de 

a se organiza si in anul 2016 evenimente similare, de a se continua prin editii succesive sau prin 

reeditarea unor programe socio-culturale derulate in anul precedent. 

Am initiat Proiectul de hotarare privind aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, 

sportive, educative si religioase care se desfasoara in comuna Domnesti in anul 2016, pentru a asigura 

suportul legal de sustinere financiara si implementarea acestora. 

Mentionez ca finantarea acestor activitati se va realiza atat din bugetul local (venituri proprii), 

cat si din finantari sau sponsorizari pe care le vom atrage la buget in acest scop. Sumele alocate pentru 

fiecare eveniment sunt estimate in raport cu necesitatile constatate in anul anterior  pentru manifestari 

similare. 

Sumele alocate pot fi diminuate si reportate altor proiecte din cadrul Programului avizat de 

Consiliul Local pentru anul bugetar 2016, drept pentru care supun spre dezbatere si aprobare Proiectul 

de Hotarare in forma prezenta.  

  

PRIMAR, 

BOSCU NINEL CONSTANTIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

           Prin organizarea de Programe si Proiecte la nivelul comunei noastre in anul 2016, dorim sa oferim 

concetatenilor nostri, unui public cat mai larg, de a carui opinie tinem cont in tot ceea ce intreprindem, 

liberul acces la manifestari cultural – artistice, sportive, sociale, educative si religioase de cea mai buna 

calitate. 

            Propunerile noastre se doresc, prin finalizare, sa contribuie la organizarea rationala si placuta a 

timpului liber pentru toate categoriile de varsta, sa contribuie la dezvoltarea inclinatiilor si aptitudinilor 

copiilor si tinerilor din comuna noastra, la dezvoltarea gandirii si completarea procesului de invatare. 

             Unul din capitolele cele mai accesibile ca limbaj de comunicare in mediul rural, sunt cultura, 

traditia si obiceiurile locului. In acest sens, conservarea, valorificarea si asumarea traditiilor, sunt 

principiile care au stat la baza elaborarii Programului socio-cultural 2016 din acest raport. 

              Scopul organizarii acestor activitati si manifestari cultural-artistice, sportive, sociale, educative si 

religioase cuprinse in anexa la proiectul de hotarare, este de a satisface nevoile cultural-comunitare, prin 

oferirea de produse si servicii diversificate, de crestere a gradului de acces, de atragere a unui numar cat 

mai mare de cetateni in proiectele propuse, deziderate ce, pe termen lung, duc la ridicarea nivelului 

general al vietii din zona Domnesti.  

               Incadrand proiectele dupa anumite categorii de fond: cauza, scop, tinta sociala, sau alt tip de 

coordonate ce tin de marketingul cultural, consider ca acoperim toate sectoarele si toate momentele 

cronologice temporale din 2016, dupa cum urmeaza: 

 

- Evenimente  internationale, nationale si zonale: Ziua Femeii, Ziua Copilului, Ziua 

Tineretului, Ziua Eroilor, Ziua Scolii, Ziua Comunei; 

 

- Evenimente religioase: Sarbatori Pascale, Craciunul, Cele patru hramuri, Sfintii Imparati  

Constantin si Elena, Inaltarea Domnului; 

 

- Evenimente socio-istorice si educativ-sportive: Lumea artelor la sat, Luna curateniei in 

satele noastre,  Generatia de aur – 50 de ani de casatorie, Cupa Domnesti la fotbal, 

Dezvoltare muzeala a comunei – monument emblema, 

 

- Evenimente traditionale: Obiceiuri vechi din vatra satului- Brezoaiele, Bogatie 

 

La Domnesti...Targ  gastronomic si de mestesuguri, Festival-concurs de muzica si dansuri 

populare zonale autentice; 

  

              Finantarea cheltuielilor pentru organizarea si desfasurarea principalelor mani- 

festari cultural-artistice, sportive, sociale, educative si religioase se va face de la Bugetul Local, Capitolul 

51.01.03, precum si din sponsorizari atrase in acest scop. 

              In concluzie, proiectul de hotarare indeplineste cerintele de necesitate, oportunitate si poate fi 

inaintat spre aprobare Consiliului Local al comunei Domnesti. 

 

 

                                                        Compartiment Administratie publica, Arhiva 

                                                                           Ref. Sup. Scripa Doina Maria                     


