
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREANR.2642021
Privind   suspendarea organizării  Festivalului National de  Folclor „Felician  Fărcaşiu" şi a

Concursului de  interT)i.etarc a  cântecului  popLilar românesc,  ediţia  a-XVITŢ-a

Consiliiil  Local  al  Municipiului  Sebeş, judeţul  Alba,

Întrunit  în  Şedinţa  publică ordinară din  data de  30.09.202 ] ,  ora  13,00;

Luând   în    dezbatere   proiectul    de    hotărâre    priviiid   suspendarea   oi.ganizării    Festivaliiltii

Naţional   de   Folclor   „Felician   Fărcaşiu"   şi   a   Concursiilui   de   iiiterpretarc   a   câiiteculiii   popiilar

românesc,  ediţia  a-XvllI-a.

Văzând  referatiil  de  aprobare  nr.71711/27.09.2021,  al  iniţiatorLilui  la  proiectul  de  liotărâre;

Având  îii  vedere:
•  Hotărârea  nr.  22  din  24.09.2021   a  Coniitetu]iii  Local  peiitrii  Situaţii  de  Urgeiiţă  al  Muiiicipiiilui

Sebeş;
-IJCL    nr.231/202l     prjvind    aprobarea    Regulamentului    Festivalului    -Concurs   Naţioiia]    de

lnterpretare  a  Cântecului   Popular  Românesc   „Felician   Fărcaşiu",  ediţia  a  XVTII   -a,   Sebeş,   2-3

octombrie  202 ] ;
-Pi.evederile   H.C.L.   nr.]8/202t    privitid   aprobarea   calendarului   de   activităţi   cultiiral-ediicative

care  se  vor clesfăşiira  în  ciirsul  anului  2021,
-    raportul  de  spccialitate  nr.73209/29  09.2021   al  BCJATDA  diii  cadrul  aparatului  de  specialilatc

al  Primaruliii  Municipiiiliii  Sebeş,

Având    aviziil    nr.602/2021     al    Comisiei    pentru    Învăţămâiit,    Cultură,    Sport,    Agrenieiit,

Moiiiimente    lstorice,    Protecţie    Socială,    Protecţie   Copii,    Culte,    Sănătate   şi    FamHie   şi    a\'iziil

nr.60l/202l   al   Comisiei   peritru   administratie   publică   locală,  juridică  şi   de  discipliiiă   din  cadi.iil

Consniuliii  Local  al  Muiiicipiiilui  Sebeş;

În  teiiieiul  @rt.129,  alin.  (2),  litera  d)  Şi  alin,(7),  lit.  a)  din  OUG  nr.   57/2019,  privind  Codul

Admiiiistrativ,  cu  modificările  şi  completările  ulterjoare;

În   baza   art.139   diii   OUG   nr.   57/2019,   privind   Codiil   Admiiiistrativ,   cu   modificărilc   şi

completările  ulterioare

HOTARASTE:

A±!î|  Se   suspendă  de   către  Centrul   Cultural  „Lucian   Blaga"   Sebeş  toate   procedurile
priviiid   organîzarea   Festivaluliii   Naţional   de    Folclor   „Felician    Fărcaşiu"   şi   a   Coiicursiilui   de
interpretare  a  cântecului  popular  românesc,  ediţia  a-XVIII-a,  ce  urma  a  fi  desfăşiirat  în  perioada

2-3  octombi.ie  2021,  până  la o  dată ce  va permite  reluarea  orgaiiizării  acestui  eveiiimei`t  îii  coiidiţii

de  sigiiraiiţă  pentru  participanţi  şi  cetăţeni.
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Art.  2:  Ducerea  la  îndepliiiire  a  prezeiitei  liotărâii  revine  Primariilui  Municipiuliii  Sebeş  şi

Ceiitrului  Ciiltural  „Lucian  Blaga"  Sebeş.

Art.  3:  Prezeiita  hotărâre  poate  fi  atacată  de  către  persoanele  îndreptăţite,  în  termei`ul  şi  îii

condiţiile     prevăziite     de     Legea     numărul     554/2004,     privind     coiitenciosiil     administi.ativ,     c`i

iiiodificările  şi  completările  ulterioare.

Prezeitta  liotăr(^ire vn fi aflşată,  se  va  i)ublic(i în inonltorul  oficial  al  Miiî.icii)iiiliii  Sel)eş

şi se comiiiiică ..
-        Institiiţiei  prefectiilui  Jitdeţiiliii  Alba;

-       mmarului  Muiiicipiului  sebeş;
-       Vicepiimarului  Municipiului  sebeş;

-       Compartimentului  Relaţii  piiblice comunîcare  lnfbrmatică şi  Moiiitor oficial  Local;

-       Serviciului  cheltuieli  şi  Resurse  umaiie;
-       Centruliii  cultural  „Lucian  Blaga"  Sebeş.

Sebeş  la 30.09.2021

PREŞEDINTE DE şEDINŢĂ
Consilier local, LUPU 0VIDIU
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