JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR. 83 /2016
Pentru modificarea H.C.L. nr. 13/2016 privind aprobarea programului acţiunilor
culturale, ştiinţifice, artistice, sportive şi de agrement pentru anul 2016
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând
expunerea de motive a
primarului municipiului Vulcan înregistrată
sub 72/8612/27.07.2016 prin care se propune modificarea programului acţiunilor culturale, ştiinţifice,
artistice, sportive şi de agrement pentru anul 2016, aprobat prin H.C.L nr. 13/2016,
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 80/8613/2016, raportul Direcţiei economice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 79/8614/2016,
Tinând cont de adresa Instituţiei Prefectului –jud. Hunedoara , înreg. la Primăria Municipiului
Vulcan sub nr. 27741/28.07.2016;
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 modificarea programului acţiunilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive şi
de agrement pentru anul 2016, stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2016, cu privire la
acţiunea prevazută în anexa la la pct. 18 , astfel: „ZIUA MONDIALĂ A TURISMULUI - CASTELUL
DIN CARPAŢI- ediţia IV -a , se va desfăşura în data de 27 august 2016.
ART.2 Se aprobă programul de activităţi al acţiunii culturale prevăzute la art. 1, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
ART.3 Se aprobă suplimentarea cu 7000 de lei a sumei prevăzute în Anexa la H.C.L
nr. 13/2016, pct. nr.18, sumă care va fi suportată din bugetul local, capit. 67.02- cultură, recreere şi
religie, , urmând a se prezenta documente justificative pentru cheltuielile efectuate, conform legislaţiei
în vigoare.
ART.4 Punctul nr. 18 din anexa la H.C.L. nr. 13/2016 privind aprobarea programului acţiunilor
culturale, ştiinţifice, artistice, sportive şi de agrement pentru anul 2016, se modifică în mod
corespunzător.
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 şi se aduce la cunoştinţă publică.
VULCAN, 03.08.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Barbu Pompiliu

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 17 voturi „pentru”

ANEXA la H.C.L nr. 83/2016
PROGRAMUL ACŢIUNII CULTURALE
ZIUA MONDIALĂ A TURISMULUI - CASTELUL DIN CARPAŢI
- ediţia IV-

Nr.
Crt.

DATA

1

27.08.2016
Ora
10

ACŢIUNEA
Descriere :
-Comemorare 100 de ani de la luptele purtate în Pasul Vâlcan de Armata Română în primul
război mondial pentru eliberarea Văii Jiului de sub stăpânirea austro-ungară
- se va monta o cruce , 2 busturi cu comandanţi care au condus prima bătălie din primul război
mondial, 1 stindard înălţare tricolor ;
-program artistic susţinut de interpreţi de muzică populară, dedicat centenarului intrării
României în primul război mondial pentru a marca prima bătălie dintre ostaşii români şi nemţi
-se va organiza o masă festivă pentru invitaţi,
-workshop pe teme turistice, promovarea turismului din Pasul Vâlcan, cu participarea tuturor
care pot contribui la dezvoltarea acestei zone ;
- organizarea unui concurs de orientare turistică şi alte activităţi creative cu elevii de la şcolile
din municipiul Vulcan :
a)- concurs de maraton
pe categorii de vârstă fete şi băieţi cu acordarea de diplome ,
medalii şi premii după cum urmează :
Băieţi : 18-30 ani : premiul I : 90 de lei
Fete
premiul II : 70 de lei
premiul III : 50 de lei
Băieţi : 31-45 ani : premiul I : 90 de lei
Fete
premiul II : 70 de lei
premiul III : 50 de lei
Băieţi : peste 45 ani : premiul I : 90 de lei
Fete
premiul II : 70 de lei
premiul III : 50 de lei
b)- concurs de montain bike
Băieţi :18-25 ani : premiul I : 90 de lei
Fete
premiul II : 70 de lei
premiul III : 50 de lei
Băieţi :26-35 ani : premiul I : 90 de lei
Fete
premiul II : 70 de lei
premiul III : 50 de lei
Băieţi : peste 35 ani : premiul I : 90 de lei
Fete
premiul II : 70 de lei
premiul III : 50 de lei
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