JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR. 12 / 2017
privind aprobarea programului acţiunilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive şi de agrement pentru
anul 2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,

Analizând expunerea de motive a consilierilor locali Barbu Pompiliu, Şchiopu Ioan Dorel, Pop
Vasile, Dragu Constantin Petrică, Bărbiță Eugenia , înregistrată sub nr. 10/9612/09.01.2017 prin care se

propune aprobarea programului acţiunilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive şi de agrement pentru anul
2017,

Văzând Proiectul de hotărâre nr. 10/9613/2017, raportul Direcţiei economice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 13/9614/2017, avizul
comisiei de specialitate „Economico-financiare”, înregistrat sub nr. 19/9615/2017, de pe lângă
Consiliul local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Anexa nr. 2, Capitol
II, punctul 9 , cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 36, alin.(6), lit. „a” şi art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1 Se aprobă programul acţiunilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive şi de agrement pentru
anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2 Se aprobă sumele prevăzute în anexă pentru organizarea acţiunilor cuprinse în program.
ART.3 Sumele necesare pentru desfăşurarea acţiunilor culturale prevăzute mai sus, vor fi suportate
din bugetul local, capit. 67.02- cultură, recreere şi religie, precum şi din sponsorizări.
ART.4 De organizarea şi desfăşurarea acestor manifestări răspund membrii Comisiei de Cultură a
Consiliului Local Vulcan.
ART.5 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu

prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.

ART.6 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, primarului
municipiului Vulcan, Direcţiei economice, Comisiei de cultură şi se aduce la cunoştinţă publică.
VULCAN, 19.01.2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Andraș Emil Sergiu

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 15 voturi „pentru” ,
1 vot „împotrivă ” și 3 voturi „abținere”

ANEXA la H.C. L nr. 12/2017
PROGRAMUL ACŢIUNILOR CULTURALE, ŞTIINŢIFICE, ARTISTICE, SPORTIVE ŞI DE
AGREMENT PENTRU ANUL 2017
Nr.
Crt.
1

DATA
24.01.2017

2

FEBRUARIE
Sâmbătaduminica

3

01.03.2017

4

08.03.2017

5

Martie
2017

6

07.04.2017

7

08.04.2017

8

07.05.2017

ACŢIUNEA

SUMA
Lei
2.500

UNIŢI ÎN CUGET ŞI ÎN SIMŢIRI
-Descriere : acţiuni de evocare a momentului Unirii
Principatelor Române din 1859, paradă militară, defilare
cu torțe pe Bdv. Mihai Viteazu, din zona UNICPRIMĂRIE; participă cetățeni și elevi de pe raza
municipiului Vulcan ;
ZĂPEZILE BUCURIEI „PASUL VÂLCAN”
–Descriere : concurs de schi, snowboard, săniuţe în Pasul 7000
Vâlcan şi spectacol de muzică şi dansuri oferite de grupuri
de elevi din municipiul Vulcan. Se va confecționa un
banner. Se acordă premii (în bani și dulciuri), diplôme,
medalii și cupe.
ZIUA MĂRŢIŞORULUI
- Descriere : expoziţie de mărţişoare la toate școlile de pe
raza municipiului Vulcan şi acordarea de pachete cu
dulciuri pentru cele mai frumoase și mai inventive
mărțișoare. Se acordă premii în bani și dulciuri.
ZIUA FEMEII
- Descriere : acţiune culturală şi divertisment dedicată
femeilor din administrația publică locală Vulcan.
SIMFONIA PRIMĂVERII
- Descriere :acţiune organizată în parteneriat cu Școala
Gimnazială nr. 4, proiect ce se desfășoară începând cu luna
martie până în luna mai. Proiectul are 2 secțiuni :- o
secțiune de pictură unde copiii vor prezenta pe un format
A4 picturi legate de primăvară și sărbătorile de primăvară
- o secțiune directă care se va desfășura în luna mai unde
toți copiii vor prezenta un recital de poezie sau vor
interpreta un cântec legat de obiceiurile și tradițiile
sărbătorilor de primăvară. Jurizarea va avea loc în data de
20 mai. Se acordă premii în bani, diplome și medalii.
ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII
-Descriere :acţiune organizată în parteneriat cu Clubul
Elevilor - structura Vulcan cu denumirea „Olimpiada
cunoașterii pentru copii speciali”, cu participarea copiilor
cu cerințe educative speciale din Vulcan și jud. Hunedoara.
Olimpiada se va desfășura la disciplinele matematică,
română și științe. Se acordă premii în bani, diplome și
medalii.
ZIUA ROMILOR
-Descriere :acţiune
culturală
pentru
promovarea
obiceiurilor și tradițiilor din comunitatea romilor din
Vulcan. Acțiunea se va desfășura în colaborare cu romii
din Vulcan, în parcul „Avram Iancu”
NEDEIA MOMÂRLANILOR DIN DEALU BABII
-Descriere :Spectacol de muzică populară cu participarea
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unor artiști consacrați și a copiilor de pe raza mun. Vulcan.
Acțiunea se va desfășura la Căminul Cultural din Dealu
Babii
Se acordă pachete cu dulciuri pentru copii
ZIUA COPILULUI
-Descriere : spectacol organizat cu ocazia Zilei Copilului
la cinematograful„Luceafărul”, cu implicarea școlilor de
pe raza municipiului Vulcan. Pentru copii se acordă
pachete cu dulciuri.
FESTIVALUL DE FOLCLOR “FLORI DE MUNTE”
ediţia a VII-a
- Descriere : acţiune culturală organizată în parteneria cu
Școala Gimnazială nr.5. Concurs festival de muzica
populară şi dansuri populare cu participarea copiilor de
pe raza municipiului Vulcan și jud. Hunedoara.
NEDEIA MOMÂRLANILOR DIN PAROŞENI- Rusaliile,
- Descriere :Spectacol de muzică populară cu participarea
unor artiști consacrați și a copiilor de pe raza mun.
Vulcan. Acțiunea se va desfășura la Căminul Cultural din
Paroșeni,
-Parada carelor alegorice din municipiul Vulcan
- Se acordă pachete cu dulciuri pentru copii.
ZIUA EROILOR
-Depuneri de coroane și ridicarea unui catarg la cimitirul
eroilor din Coroiești și unul la Osuarul din Paroșeni pentru
arborarea drapelului la festivități
ZIUA DRAPELULUI NAŢIONAL
-Arborarea drapelului național la toate instituțiile de pe
raza municipiului Vulcan și și organizarea unei mese
rotunde privind semnificația evenimentului
NEDEIA VULCĂNEANĂ -ediţia a-46-a
- Descriere :
- competiţii sportive ;
-premierea elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură;
-aniversarea familiilor care au împlinit 50 de ani de
căsătorie ;
-spectacol de muzică pentru tineret ;
-parada portului popular şi care alegorice din municipiul
Vulcan ;
- spectacol de muzică populară în zona de agrement Brazi
-programul pe zile va fi aprobat prin hotărâre a consiliului
local
ZIUA IMNULUI NAŢIONAL
-Intonarea imnului național și organizarea unei mese
rotunde privind semnificația evenimentului
ZIUA MINERULUI
- Descriere : depunere de coroane, prezentarea
semnificației Zilei minerului, spectacol de muzică
populară susţinut de artişti locali ; muzică de promenadă
cu fanfara, evocarea momentului privind împlinirea a 40
de ani de la greva minerilor din Valea Jiului
ZIUA MONDIALĂ A TURISMULUI - CASTELUL DIN
CARPAŢI- ediţia V-a
-Descriere :
-omagierea luptelor purtate în Pasul Vâlcan de Armata
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Română în primul război mondial pentru eliberarea Văii
Jiului de sub stăpânirea austro-ungară
- concurs de biciclete mountain-bike și cross montan cu
plecare din Pasul Vâlcan până la granița cu jud. Gorj
-organizarea în natură a unui spectacol de muzică;
-organizarea unui concurs internațional de longboardindg
pe DJ664 din Pasul Vulcan până la gondolă în colaborare
cu Asociația „Acceptare,compasiune, toleranță, implicare,
viață”- Hunedoara
-Se acordă premii în bani, diplôme, medalii și cupe.
ZIUA PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ
-Descriere : sărbătorirea persoanelor în vârstă din
municipiul Vulcan, prin organizarea unei întâlniri festive ,
muzică și dans
ZIUA EDUCATORULUI
Descriere : acţiune culturală şi divertisment dedicată
cadrelor didactice de pe raza municipiului Vulcan
“NICIODATĂ TOAMNA NU FU MAI FRUMOASĂ“
-Descriere :acțiune culturală organizată în parteneriat cu
Școala Gimnazială nr. 4 , poezii, eseuri, cântece,
prezentate de copii de pe raza mun. Vulcan și jud.
Hunedoara
ZIUA ARMATEI
Descriere :
-depuneri de coroană la monumentul Eroilor din Vulcan și
de pe Defileul Jiului la monumentul Generalului Dragalina
Ioan
-evocarea momentului privind împlinirea 101 ani de la
moartea generalului Ioan Dragalina
BALUL BOBOCILOR - Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu“
Descriere :
- acțiune organizată în parteneriat cu Colegiul Tehnic
„Mihai Viteazu, spectacol organizat la cinematograful
„Luceafărul” cu invitați speciali , artisti consacrați de
muzică ușoară
TÂRGUL PRODUSELOR TRADIŢIONALE
Descriere :
-acțiune organizată pe Bdv Mihai Viteazu, unde sunt
invitați producători de produse tradiționale românești,
montarea de căsuțe pentru buna desfășurare a
evenimentului
ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Descriere :
-acțiune culturală pentru evocarea Zilei Naționale a
României, la care sunt invitați cetățenii mun. Vulcan,
oficialități din Vulcan și jud. Hunedoara și organizarea
unei mese festive în parcul de la Școala Gimnazială
„Teodora Lucaciu”.
-TE SALUT GENERAŢIE ÎN BLUGI
Descriere :
-acţiune organizată în parteneriat cu Şcoala gimn. nr. 5 ,
concurs cântece folk cu participarea copiilor din mun.
Vulcan şi jud. Hunedoara.
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CRĂCIUNUL VULCĂNENILOR
Descriere :
-concert colinde la cinematograful „Luceafărul”
-amenajarea parcului din orășelul copiilor, amenajarea de
căsuțe, în orășelul copiilor primirea lui Moș Crăciun cu
daruri, împărțirea de pachete cu dulciuri pentru copiii din
mun. Vulcan, amenajarea bulevardului cu decorațiuni și
luminițe de Crăciun, organizarea unui spectacol de colinde
cu participarea elevilor de la școlile de pe raza
municipiului Vulcan
REVELIONUL VULCĂNENILOR
Descriere : montare scenă pe Bulevardul „Mihai Viteazu”
în fața primăriei pe care vor evolua artiști consacrați de
muzică populară și ușoară,în data de 31 decembrie ;
-prezentarea unui foc de artificii

70.000

→6000

-în locația Dincă organizarea unei Revelion pentru seniorii →50000
din mun. Vulcan
-onorarii muzica revelion

→2000

-onorarii artiști spectacol stradă

→18000
438 000 lei

TOTAL

VULCAN, 19.01.2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Andraș Emil Sergiu

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

