
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

prîvîndaprobareaRegu,am=n#,ffi]u#_Bc#:sNationa]ti]ntwpretar„
Cântecului Popular Românesc „Felician Fărcaşiu",

ediţia a XVIII-a, Sebeş, 2-3 octombrie 2021

Consiliul Local a] Municipiului  Sebeş,judeţ Alba.

Întrunitîmşedinţapublicăordinarădindatade31.08.2021,ora14,00;

Luând  în  dezbatere  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  Concursului
Naţional  de  lnterpretare  a  Cântecului  Popular  Românesc  Felician  Fărcaşiu",  ediţia  a  XVIII-a,
Sebeş, 2-3  octombrie 2021 ;

Văzând Procesul verbal de afişare   nr.  902/07.07.2021 ;
Având îm vedere:

-referatul de aprobare nr.64695/26.08.2021  al  iniţiatorului  la proiectu de hotărâre;
-raportul de specialitate nr.1145/25.08.2021  întocmit de Centrul Cultural  Jucian  Bhga" Sebeş  la

proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  Concursului  Naţional  de  lnterpretare  a
Cântecului Popular Românesc Ţelician Fărcaşiu", ediţia a XVIII-a,  Sebeş, 2-3  octombrie 2021 ;
-raportul  de  specialitate  nr.64724B6.08.202l   al  Compartimentului  Relaţii  Publice  Comunicare

lnfomatică   şi    Monftor   Oficial    Local    din   cadrul    aparatului    de    specialita.e   al    Primarului
Municipîului  Sebeş;
-referatul   nrJ 161#6.08.2021   al  Centrului   Cultural   Jucian   Blaga"   Sebeş  privind  necesitatea

introducerii suplimentare pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre;

Având   avi2ml   nr.520#02l    al   Comisiei   pentru   Învăţămânţ   Cuftură,   Sporţ   Agremenţ
Monumente   lstorice,   Protectie   Socială,   Protecţie   Copii,   Culte,   Sănătate  şi   Familie   din   cadrul
Consiliului Local  al Municipiului  Sebeş;

Având  în  vedere  prevederile  H.  C.  L.  numărul  18B021,  privind  aprobarea calendarului  de
activităţi cultural-educative ce se vor desfăşura în cursul anului 2021 ;

În   temeiul   prevederi]or   Legii   număr   273Z2006,   privind   Finanţele   Publice   Locale,   cu
m°dîfiî#:temş:,Cuîm#]Îe#|:',:,U:t;;:#'2Htera®ş[ai,n7,inera®dmou.Gm57m]9.Priwnd

Codul  Administrativ,

În  baza art  139 din O.U.G  nr.57B019,  privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂSTE:

A±±i Se aprobă Regulamentul Concursului Naţional de lnterpretare a Cântecului Popular
Românesc  Ţelician  Fărcaşiu",  ediţia a XVIII-a,  Sebeş  2~3  octombrie  2021,  eveniment  inclus  în
H.  C.  L.  numărul  18/2021  privind  aprobarea calendarului  de  activităţi  cultural~educative ce se vor

desfăşura în cursul anului 2021, conform anexei -parte integrantă din prezenta hotărâre.
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4r!:Zi Ducerea  la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Primarului Municipiului  Sebeş şi
Centrum Cu]tural „Lucian Blaga" Sebeş.

Ar!:L2i Prezenta hotărâre poate fi atacată de  către persoanele îndreptăţite,  în termenul şi  în
condiţiile prevăzute de  Legea număr 554/2004,  privind  contenciosul administrativ,  cu modificările

şi completările ulterioare.
P::.z.e:n^txa.holărârevafiafişată,sevai)ublicaînmonitorulofiiclalalMunlciplululSebeş

şi se comunică ..
-       Instituţiei prefectului Judeţului Alba;
-      Primarului Municipiului  sebeş;
-      Viceprimarulu"unicîpiului sebeş;
-      Serviciului  cheltuieli  şi Resurse umane;
-      Direcţiei venituri;
-      Biroului contencios Juridic, Administraţie, Transparenţă Decizională şi Arhivă;
-      Compariimentului Relatii publice, Comunicare lnfomatică şi Monitor oficial Local;
-      Centru]ui cultural „Lucian B]aga" Sebeş.

Sebeş  la 31.08.2021
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CEhlmuL cl:lLTuful „LUOA[N BLACA*` SEEEş
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c"i8=bcâdLşeŢăE%Fşî"F*E%stŢffiTEŢ:

Anexa  nr.  1  la HCL nr
REGULAMENŢUL

FESŢIVALULul-CONCURS  NAŢIONAL DE INTERPRETARE
A CÂNTECULUI  POPULAR  ROMÂNESC  „FELICIAN  FĂRCAŞIU"

EDIŢIA A XVIll-A, SEBEş, 2-3 0CŢOMBRIE 2021

Festivalul   -   Concurs   Naţioncil   de   [nterpretare   a   Cânteculul   Popular
Românesc   „Fellclan   Fărcaşlu"   (denumit  În   continuare   Festivalul  -  Concurs
„Felician  Fărcaşiu"),  ajuns la cea  de-a  XVHl-a  ediţie,  este unul  dintre cele  mai
prestigioase evenimente de profil din ţară, dedicat memoriei marelui interpret
demuzicăpopulară,născutlaSebeş:FelicianFarcaşnj(192H977).

Concursul din cadrul festivalului se adresează atât interpreţilor de muzică
populară   din   ţară,   cât  şi   interpreţilor  români   din   afara   graniţelor   (Serbia,
Bulgaria,  Ucraina,  Republica Moldova etc.).

1) OrganlzatoTil Festivalulul -Concurs „Fellc)an F:ărcaşiu":
U[   Primăria şi Consiliul  Local al Municipiului Sebeş;
it   Centrul Cultural „Lucian Blaga" Sebeş.

2) Scopul Festivalu]ui -Concurs „Fellclan Fărcaşlu":
1  descoperirea  şi  promovarea  de  noi  talente  interpretative,  punerea în

valoare  a  cântecului  popular  autentic  şi  introducerea  sa  În  circuitul
valon.lor   spirituale,    prezentarea    nealterată    a    frumuseţii    costumului
popular din diferitele zone etnografice ale ţării.

3) Condiţll de parlicipare şi repertoriu:
1   concursul   se   adresează   interpreţilor  de   muzică   vocală   tradiţională

româneascădindiferitelezoneetnofolclon.cealeţării,cuvârstacuprinsă
între  16 şi 35 de ani;

#   soliştii  consacraţi sau  profesionişti,  laureaţii  Marelui  Premiu  al  festivalului
nu vor fi admişi pentru a participa la concursul din cadrul festivalului;

U   concurenţii  vor  interpreta   două   melodii  reprezentative   pentru  zona
etnofolclon.că din care provin, după cum urmează:

1    prlma   melodie:   fără   acompaniament  orchestral,   cu   n.tm   parlando-
rubato (doină, bocet, cântec bătrânesc, cântec propriu-zis);

•    ceo de-a douo melodie: cu acompaniament orchestral, cu ritm giusto-
silabic, aksac sau de dans;

1  la alegere, concurenţii pot interpreta Şi o a trelo melodle -selectată din
repehon.ul  lui  Felician  Fărcaşiu;  subliniem  că  se  va  acorda  un  premlu
speclal pentru cea mai bună interprelare a unel melodii dln reperlorlul
lui Felicion Fărcaşiu;



*   concurenţii au obligaţia de a trimite, odată cu fişa deînscriere, partitura
muzicală,   un   link  de   trimitere   către   o  Înregistrate   audio/video   sau
Înregistrarea audio a melodiei cu acompaniament pe care doresc să o
prezinte în concurs;

1  organizatorii   Îşi   rezervă    dreptul    de   a   respinge    participarea    unui
concurent  pentru  neprezentarea  informaţiilor  solicitate  la  melodia  cu
acompaniament.

Fişele de Înscriere şi partlturile muzicale/link-ur[leAnregishăn.le vor fi mmise,
pănă cel târzlu la data de 22 septembrie 2021, oro 18:00, pe adresci Centrum

Cultural „Lucian Blciga" Sebeş, bulevordul LiJciqn Blaga, numărul 45, cod
poştol 515800 sau prin e-mail la adresa contacti©cclbsebes.ro.

4) Programul even]menlului:

Sâmbătă, 2 octombrie 2021 :
L   primirea concurenţilor;
*   preselecţia   concurenţilor,   Ia   sediul   Centrului   Cultural   „Lucian   Blaga''

Sebeş (preselecţia pentru concursul propriu-zis; Înregistrarea preselecţiei;
stabilirea ordinii de intrare În concurs prin tragere la sorţi).

Dumlnică, 3 octombrie 2021 :
+   repetiţiile concurenţilor cu orchestra;
*   desfăşurarea concursului;
*  festivitatea de premiere;
*  Întregul eveniment va fi televizat.

5) Desfaşurareci concursulul:
U   concursul se va desfăşura sub forma unui spectacol cu public;
nl   ordinea intrăn.i În concurs se va stabili prin tragere la sorţi;
U   câştigătorul marelui premiu va fi invitat de onoare pentru susţinerea unui

recital la următoarea ediţie a festivalului;
ti   publicul va  avea  posibilitatea să-şi voteze interpretul favon.t, căruia i se

va  acorda  premiul  de  populan.tate;  votul  se va  realiza  pn'n  intermediul
unor fomulare ofen.te de organizatori; procedura de vot pentru premiul
de popularitate va fi anunţată public În cadrul evenimentului;

U   acompaniamentul concurenţilor va fi asigurat de orchestră.

Concurenţilor care nu au fosl seleclciţi pent" o porticipo la concursul de
interprelare, nu li se va oslguro masa şl cazoreo penhu a douci zl.

6) Juriul:
nl   prestaţia concurenţilor va fi evaluată de un juriu, format din personalităţi

alevieţiiculturale,specialiştiînfolclormuzicalşietnografie;componenţa
juriului va fi comunicată participanţilorîn ziua desfăşurării preselecţiilor.



7) Premlile festlvalului:
Organizatorii Festivalului -Concurs „Felician Fărcaşiu" vor acorda, pe baza

clasamentului stabilit de membrii juriului, următoarele premii:
1     Marele  Premiu  al  Festivalului,  În  valoare  de  5.000  lei  (sumă  impozabilă

conform legîslaţiei în vigoare) ;
• `   Premiul  1, În valoare  de  2.500  lei  (sumă  impozabilă  conform  legislaţiei în

vigoare);
Premiul   al-ll-lea,  În   valoare   de   1.500   lei   (sumă   impozabilă   conform
legislaţiei în vigoare);
Premiul   al-lll-lea,  în   valoare   de   1.200   lei   (sumă   impozabilă   conform
legislaţiei în vigoare) ;
Premiul   special   pentru   interpretarea   unei   melodii   din   repertoriul   lui
Felician  Fărcaşiu,  în  valoare  de   1.000  lei   (sumă  impozabilă  conform
legislaţiei În vigoare);
Premiul   de   popularitate,  în   valoare   de   1.000   Iei   (sumă   impozabilă
conform legislaţiei în vigoare); În cazul în care nu sunt înregistrate minim
100    de    voturi,    juriul    poate    decide    transformarea    premiului    de
popularitate în maxim două menţiuni speciale, cuantumul acestora fiind
de 500 lei, sumă lmpozabilă conform legislaţieiîn vigoare.

Concurenţllor care au fost selectaţl pentru a pcirticlpa la concursul
de lnterpretare, 11 se vor acorda dlplome de parllcipare.

8) Orgcinlzaloril Festivalului.Concurs „Fellclan Fărcaşlu" aslgură masă şl cazare,
cheltuiellle legate de transportul  particlpanţllor fllnd suportate de aceştlq sau
de  inslituţille  culturale  pe  care  le  reprezlntă. În  cazul  concurenţllor cu vârsle
sub 18 anl, organizatorli aslgură masă şl cazare pentru un singurînsoţitor.

Nadla-D.iana Mitrea
Director, Centrul C:ulţurcil  „Luc:1c.n  Blaga" Sebeş

Consultanţl prolec:I:
Dr.  Radu  Totojc]nu,  Muzeul  Municipal  „loan  Raica"  Sebeş,  specialist în  probleme  de
etnologie;
Adjna  Hada,  muzician,  interpretă  de  folclor,  absolventă  a  Academiei  de  Muzică

Gheorghe Dima" Cluj-Napoca,    ,  ``L`

PmşEDNTE  DE  şEDrNŢĂ
Consilier local,RSErAN SECRETAR GENERAL MUNicipiLSEBEş``h

VLAD CRISTINA ELENA
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