
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.207#021
Privind modificarea şi completarea Anexei nr.  1  la H.C.L nr.  18/2021 privind aprobarea
calendarului de activităţi cultural-educative care se vor desfăşura în cursul anului 2021

Consiliul Local al Municipiului  Sebeş,jud.Alba;
Întrunit în şedinţa extraordinară din data de  17.08.2021, ora  16,00;
Luând   îm  dezbatere  proiectul  de  hotărâre   privind  modificarea  Anexei  nT.   1   la  H.C.L  nr.

18/2021  privhd aprobarea calendarului de activîtăţi culturah3ducative aferente anului 2021 ;
Văzând:

-   referatul   de   aprobare   al   iniţiatorului   proiectum   de   hotărâre,   Primarul   Municipiului   Sebeş   ,

nr.61499/1 l .08.202 l ;
•  raportul  de  specialitate  nr.   1069/09.08.2021,  întocmit  de  Centrul  Cuftural  J,ucian  Blaga"  Sebeş,

prin caie propune modificarea şi completarea calendarului evenimentelor cultural-educative aferente
anului  2021 ;
-raportul   de   specialitate   nr.    61613/11.08.2021,    întocmit   de   Cbmpartimentul   Relaţii   Publice,

Ccomunicare,InformaticăşiMonitorOficialLocal;
Având   avizul   nr.460#02l    al   Comisiei   pentru   Învăţământ,   Cultură,   Sport,    Agrement,

Monumente   lstorice,   Protecţie   Socială,   Protecţie   Copii,   Culte,   Sănătate   şi   Familie   din   cadml
Consiliului  Local al  Municipiului  Sebeş;

Având  în  vedere  prevederile  H.  C.  L.  numărul   18/2021   privind  aprobarea  calendarului  de
alt,V„ăî,nc::::t-,da#ri=af;;,#Fn=?r2:Ţ,"îL:`|3Ţ,cstŢ:|#â:=,u;Ţ|îi:îi;admordo-ţadeurgenffi

n-ftî:„#Zp:L||3dgc:îhulâJdmGh#t%,|CguŢniLf,dcă"*dşj,co=,:tă#"#irvie:uoamL,od,ficări,eşi

completările ulterioare,

HOTARASTE:

±±!±i  Se  modifică  Anexa  nr.1   la  HCL  nr.18/2021   privind  aprobarea  calendaru]ui  de
activităţi cultural-educative care  se vor desfăşura în cursul anului 2021,  astfel:
- se introduce un nou reper la punctul 53 - Expoziţie chino]ogică internaţională;
-   la  rubrica  Activităţi   permanente  ale  Centrului   Cultural   „L.   Blaga"  Sebeş  se   introduce   reperul

Atelierele  de  creaţie  i)entru  copii  „Ion  Kamla";  perioada  de  desfăşurare:  pe  parcursul  anului
2021;
-   la  punctul   19,  se   modifică  denumirea  din  „Ordinul  Cavalerilor  de  Muhlbach.   Spectacole  de

reconstituire    istorică    medievală"    ^m:    „Ordinul    Cavalerilor   de    Muhlbach.    Spectacole    de
reconstituire istorică medievală. Sărbătoarea Ordinului";
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-  la  punctul 30,  se  modifică denumirea evenimentului din „Zilele  Sebeşului"  ^m  „Zilele Sebeşului  -

sărbătoa"   comunităţii.   Momente   ofici@le.   Activităţi   cultural-educative   dedicate   tuturor
vârs.elor, întregii comunităţi. Momente aniversare"; perioada de desfăşurare: anul 2021 ;
-     la   punctul  37,   se   modifică   denumirea   evenimentului   din  „Ziua  Vârstnicului"   în   „Seniorii

Sebeşului / Ziua Vârstnicului" şi perioada: anul 2021 (în loc de luna octombrie 2021 );
-   la punctul 38, se modifică perioada:  anul 2021  (în  loc de  luna octombrie 2021).

AE!:|Ei  Anexa  nr.1   la  H.   C.   L.  nr.18/2021   privind  aprobarea  calendarului  de  activităţi
cultural-educative   care  se  vor  desfăşura  în  cursul   anului  2021   se  modifică  în   confomitate   cu

prevederile articolului 1.

±i±±±±i Ducerea la Îndeplinire a prezentei  hotărâri revîne  Primarului  Municipiului  Sebeş şi
Centrului Cultural „Lucian Blaga" Sebeş.

A±±Yi Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele ^indreptăţite,  în termenul  şi în
condiţiile prevăzute de Legea numă"1554/2004,  privind contenciosul administrativ, cu  modificările

şi completările ulterioare.

Ţr_;:ex:ta hotărâre va f i af tşaiă, se va publica în monitorul of iclal al Munlcipiului sebeş şise comunică ..
-       Instituţiei  prefectului Judeţului Alba;
-      Primarului Municipiului  sebeş;
-      Viceprimaru]ui Municipiului  sebeş;
•      Compartimentului Relaţii publice, Comunicare, Infomatică şi Monitor oficial Local;
•      Serviciului cheltuieli şi Resurse umane;
-      Centrului cultural „Lucian Blaga" Sebeş.

Sebeş la  17.08.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDI
Consilier local, RODEA
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