
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂHnApR296"
Privind modific@rea şi complet@rea Anexei ni..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, judeţul Alba,
Întruit în şedinţa  ordinară din data de 28.10.2021, ora  12,00;
Luând    în    dezbatere    proiectul    de    hotărâre    privind    modificarea    Anexei    nr.    1    la

H.C.L  nr.18/2021  privind  aprobarea  calendarului  de  activităţi  cultural-educative  aferente  anului
2021;

Văzând referatul de aprobare nr.78987/22.10.2021  al iniţiatorului la proiectul de hotărâre;
Având în vedere:

-raportul de specialitate nr.1431/20.10.2021, întocmit de Centrul Cultural „Lucian Blaga" Sebeş,

prin   care   propune   modificarea   şi   completarea   calendarului   evenimentelor   cultural-educative
aferente anului 2021 ;
-raportul  de  specialitate  nr.7897l/22.10.202l  al  Compartimentului  Relaţii  Publice  Comunicare

lnfomatică  şi  Monitor  Oficial  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Primarului  Municipiului
Sebeş;

Având   avizul   nr.683/2021   al   Comisiei   pentru   Învăţământ,   Cultură,   Sport,   Agrement,
Monumente  lstorice,  Protecţie   Socială,  Protecţie  Copii,   Culte,   Sănătate  şi  Familie  din  cadrul
Consiliului Local al Municipiului Sebeş;

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

Având  în  vedere  prevederile  H.  C.  L.  numărul  264/2021  privind  suspendarea  organizării
Festivalul  Naţional  de  Folclor  „Felician  Fărcaşiu"  şi  a  concursului  de  interpretare  a  cântecului

popular românesc, ediţia a XVIII-a;
În temeiul articolului  129, alineatul 2, litera d şi alineatul 7, litera a din O.U. G nr.57/2019,

privind Codul Administrativ;
În  baza  art.   139  din  O.U.G  nr.  57/2019,  privind  Codul  Administrativ,  cu  modificările  şi

completări Le ulterioare ;

HOTAFLASTE:

4±±i  Se  modifică  Anexa  nr.  1  la  HCL  nr.  18/2021  privind  aprobarea  calendarului  de
activităţi cultural-educative care se vor desfăşura în cusul anului 2021, astfel:

Pagina  1  din 2



-la  punctul  40,  se  modifică  şi  se  completează astfel:  Festiv@lul  Naţional  de  Folclor „Felician

Fărcaşiu". Concurs de interpretare a cântecului popular românesc. Realizare@ unei emisiuni
TV  de  promovare  a  tradiţiilor  Şi  a  cântecului  popular  din  Sebeş  şi  din  zom  Sebeşului.
Susţincrea imaginii festivalu]ui prin intermedîul mass-media.

Art.11:  Anexa  nr.   1  la  H.  C.  L.  nr.   18/2021  privind  aprobarea  calendarului  de  activităţi
cultural-educative  care  se  vor  desfăşua  în  cusul  anului  2021  se  modifică  în  conformitate  cu

prevederile articolului 1.
Art.  111:  Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Primarului Municipiului  Sebeş

şi Centmlui Cultural „Lucian Blaga" Sebeş.
Art.  IV:  Prezenta hotărâre poate  fi  atacată de către persoanele îndreptăţite, în termenul  şi

în   condiţiile   prevăzute   de   Legea   numărul   554/2004,   privind   contenciosul   administrativ,   cu
modificările şi completările ulterioare.

Prezenta hotărâre va fiii af iişată, se va publica ^.n monitorul of tial al Municipiului Sebeş
şi se comunică ..

-      Instituţiei prefectului Judeţului Alba;
-     Primarului Municipiului sebeş;
-     Viceprimarului Municipiului sebeş;
-      Compartimentului Relaţii publice comunicare, Infomatică şi Monitor oficial Local;
-      Serviciului cheltuieli şi Resurse umane;
•      Centrului cultural „Lucian Blaga" Sebeş.

Sebeş la 28.10.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRAS
Consilier local, LUPU OVIDIU CĂTĂLIN           SECRETAR   GENERA
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