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HOTĂRÂREA NR.207 
din data de 27 iulie 2018

- privind completarea si modificarea anexei nr.l la HCL nr. 55/ 16.02.2018 privind CALENDARUL 
MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE şi ARTISTICE de interes municipal, care se vor 

desfăşură pe parcursul anului 2018 în Municipiul Făgăraş şi evidenţierea fondurilor necesare în bugetul local al anului
2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţa ordinară,

Analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraş nr.21476/1/16.07.2018 şi Referatul nr. 
21476/16.07.2018 prin care se propune aprobarea completării şi modificării anexei nr.l la HCL nr. 55/16.02.2018 a 
CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE şi ARTISTICE de interes 
municipal, care se vor desfăşură pe parcursul anului 2018 în Municipiul Făgăraş prin introducerea evenimentului 
”STAGIU DE COREGRAFIE -  UNIŢI ÎN  CENTRU” - ediţia I în perioada 03-07 septembrie 20/5”, eveniment 
organizat de Municipiul Făgăraş şi de Casa Municipală de Cultură Făgăraş, în cadrul căruia se vor uni în Făgăraş - 
centrul geografic al României, 40 de instructori de dans popular amatori, din toatele zonele ţării, pentru a se specializa 
în arta coregrafică. Cu ajutorul acestor cursuri vor învăţa să-şi formeze mobilitate corporală, să-şi înbunătăţească 
condiţia fizică fără un efort fizic exagerat. La cursuri vor lucra atât în echipă cât şi cu partener, vor învăţa să-şi dezvolte 
urechea muzicală şi să îmbine elementele tehnice cu detalii artistice individuale sau în pereche şi vor face schimb de 
experienţă. Aceste cursuri vor fi susţinute de coregrafi profesionişti,

Suma necesară pentru desfăşurarea acestui eveniment este de 39.000 lei astfel:
- suma de 9.000 Iei se va aloca prin diminuarea bugetului aferent evenimentului de la "punctul 32”- ” Tabăra 

Internaţională de Muzică ( Music Câmp Internaţional)” respectiv
- suma de 30.000 lei se va aloca prin diminuarea bugetului aferent evenimentului de la "punctul 35”-”Teatru de 

Stradă în Cartierele Făgărăşene” astfel că după punctul 81 se introduce punctul 82.
Fondurile necesare organizării şi desfăşurării acestui eveniment care completează şi modifică anexa nr.l la 

HCL nr.55/16.02.2018 privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE şi 
ARTISTICE, sunt în cuantum de 39.000 Iei.
Suma va fi  alocata din Capitolul 67.02- Cultură, recreere şi religie, Titlul 59.11.

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei 
pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, 
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum şi al Comisiei de 
turism, relaţii externe şi integrare europeană,

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.39/16.02.2018 privind aprobarea bugetului Municipiului 
Făgăraş pe anul 2018,

Luând în considerare prevederile HCL nr.55/16.02.2018,
Văzând dispoziţiile art. 36 alin. (4) lit.a) şi alin. (6) lit.a) pct. 1,3,4,5,6 şi 9 din Legea nr. 215 /2001 

(republicată), privind administraţia publică locală,
în temeiul prevederilor art. 45 alin.(l) lit.a) şi art. 115 alin. 1 lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.I. Se modifică şi se completează poziţia 32 din anexa nr. 1 la HCL nr. 55/2018 astfel:
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Hotărâre s-a adoptat cu 17 voturi pentru 
Consilieri în funcţie - 18 
Consilieri prezenţi - 17

Prezenta hotărâre se comunică:
1 ex. Dosar şedinţă 
1 ex. Colecţie 
1 ex. Prefectură 
1 ex. Primar 
1 ex. Secretar
1 ex. Casa Municipală de Cultură Făgăraş
1 ex. Compartiment monitorizare, coordonare unităţi de învăţământ şi arhivă 
1 ex. Direcţia Buget Finanţe 
1 ex. Comp. Relaţii cu publicul, arhivă 
1 ex. Afişare
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