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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 2017  
 

Consiliul Local al comunei Domneşti întrunit în şedinţă de lucru 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a primarului comunei Domnești; 
• Raportul Compartimentului Administrație Publică Locală/Cultura; 
• 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. Se aprobă Lista principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale, 

educative şi religioase care se desfăşoară în comuna Domnești în anul 2017, 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.   Începând cu data prezentei, prevederile HCL nr. 7/29.02.2016 își încetează 
aplicabilitatea. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor și instituțiilor prin grija 
secretarului comunei Domnești  
 
 

Ini ţiator, 
Primar 

Ghiță Ioan-Adrian                                     
 
 
                                                                                                      Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                   /Secretar   
                                                                                                    Cojocaru Bogdan-Marius 
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EXPUNERE DE MOTIVE  
 

privind aprobarea principalelor manifestari 
cultural-artistice, sportive, sociale, educative si religioase care se 

vor desfasura in Comuna Domnesti in anul 2017 
 
 
 

In baza Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 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 2016 au fost 
apreciate de cetateni si in folosul lor, pe toate tronsoanele de varsta si mediu social,  
acestia, intr-un sondaj de opinie, si-au manifestat dorinta de a se organiza si in anul 2017 
evenimente similare, de a se continua prin editii succesive, prin reeditarea unor programe 
socio-culturale derulate in anii precedenti, precum si idei noi de proiect, ca necesitate de 
dezvoltare personala. 

Am initiat Proiectul de Hotarare privind aprobarea principalelor manifestari 
cultural-artistice, sportive, educative si religioase care se desfasoara in comuna Domnesti 
in anul 2017, 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 2017, drept pentru care supun spre 
dezbatere si aprobare Proiectul de Hotarare in forma prezenta.  
 
                                           
 

PRIMAR, 
 

GHITA IOAN-ADRIAN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la Proiectul de Hotărâre privind principalele manifestări cultural – artistice, sportive, 
sociale, educative si religioase care se desfăşoară în Comuna Domnești în anul 2017 

 
 
 

 Cultura, tradiţia si obiceiurile locului este şi va rămâne unul din capitolele cele 
mai accesibile ca limbaj de comunicare. 

 Conservarea, valorificarea si asumarea tradiţiilor sunt principiile care au stat la 
baza  elaborarii  programului socio-cultural din acest raport. Prin organizarea acestor 
programe şi activităţi la nivelul localităţii noastre incepute in anul 2015 si continuate in 
mare parte pana în anul 2017, dorim sa oferim unui public cât mai larg, liberul acces la 
manifestări cultural- artistice, sportive, sociale, educative si religioase de cea mai buna  
calitate si care au  constituit in timp un capital uman artistic. 

 Toate aceste activităţi contribuie la gândirea şi completarea procesului de 
învăţare, la dezvoltarea si aprofundarea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor, a tinerilor, la 
organizarea raţională şi plăcută a timpului liber pentru toate categoriile de varsta, a 
constientizarii de sine. 
              Ne-am raportat de asemenea la Calendarul evenimentelor nationale si 
internationale cu semnificaţii deosebite la romani, ce trebuie marcat si  în localitatea 
noastră.       
              Momentele cultural-artistice desfasurate la Caminul Cultural, la Scoala 
Gimnaziala “Gheorghe Corneliu”, sau pe scene in aer liber, constituie vizibile puncte de 
atractie. Le vom reedita pe gustul fiecaruia, prin  participarea  artistilor locali, a unor 
ansambluri folclorice din Judetul Ilfov, a unor artisti consacrati de muzica usoara si 
populara.  
              Vor fi omagiati copiii cu rezultate scolare si educative deosebite, familiile care 
implinesc 50 de ani de la casatorie, trecutul si prezentul intregii comune, vom trezi la 
viata alte obiceiuri si traditii specifice zonei noastre uitate de mult, iar sarbatorile 
religioase ortodoxe care fac parte zi de zi din viata domnestenilor si cunoasterea 
patrimoniului orthodox, vor avea un loc special, toate in proiecte menite sa redea o 
imagine clara a potenţialului cultural local şi zonal: Obiceiuri vechi din vatra satului, 
Lumea artelor la sat, Generatia de aur – 50 de ani de casatorie, Bisericile noastre etc.. 

Formarea unei generatii tinere, cu preocupari extrascolare de initiere si pregatire in 
domeniul cultural contemporan, in domeniul artelor traditionale, al sportului si al 
mediului, se regaseste in proiecte pe termen lung, precum:  Stagiune teatrala, Cursuri de 
teatru, Cursuri de dans, Crearea unui ansamblu coregrafic, dotarea acestuia cu toata 
recuzita necesara, Cupa Domnesti la fotbal, Ziua curateniei in sat, etc. 

 



 
Sarbatoarea anuala organizata pentru celebrarea Comunei Domnesti este nu numai 

una de suflet, ci si un moment cultural amplu si complex care va cuprinde simultan Ziua 
Scolii si omagierea Sfintilor Imparati Constantin si Elena; in acest mod, localitatea 
noastra va marca bucuria printr-un spectacol grandios.  

  Scopul organizării acestor activităţi şi manifestări cultural-artistice, sportive, 
sociale, educative si religioase cuprinse in Anexa la proiectul de hotărâre, este de a 
satisface nevoile cultural-comunitare, prin oferirea de produse şi servicii diverse, de 
creştere a gradului de acces, de implicare a unui numar cat mai mare de cetăţeni in 
proiectele propuse, deziderate ce, pe termen lung duc la ridicarea nivelului general al 
vietii din zona Domnesti. 

Finantarea cheltuielilor pentru organizarea si desfasurarea principalelor 
manifestari 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 hotărâre îndeplineşte cerinţele de necesitate, oportunitate 
şi poate fi înaintat spre aprobare Consiliului Local al comunei Domnești. 

 
 

 
 
Compartiment Administra ție Publică Locala/Cultura, 
Inspector Asistent 
Scripa Doina Maria 
 

 

 
 


