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HOTĂRÂRE
Referitor la: aprobare comisie şi cheltuieli privind organizarea şi desfăşurarea festivalului
etnofolcloric „POMUL VIEŢII”,
ediţia a XXIII-a – 9 IU/IE 2016
Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 26.05.2016 prin Dispozitia Primarului
Orasului Bals nr.357/19.05.2016,legal constituit,
Luand act de :
- Raportul nr.11.633/20.05.2016 al Casei de Cultură a oraşului Balş;
- HCL nr.137/22.12.2015 privind aprobarea calendarului manifestarilor cultural artistice ce se vor
desfasura in anul 2016 in orasul Bals – pozitia nr.10;
Avand in vedere prevederile:
- Legii finanţelor publice nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (6) lit. a) pct. 4, alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a) din
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare ;
- art.3 alin.2,art.42 alin.4,art.43 alin.4,art.80,81,82 si 83 din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata;
În temeiul prevederilor art. 45 alin.1 si ale art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adopta prezenta
HOTARARE
Art. 1. – Se aprobă Comisia de organizare a Festivalului etnofolcloric „Pomul Vieţii”, ediţia a XXIII-a, 9
iunie 2016, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Se aprobă alocarea din bugetul local al oraşului Balş, capitolul bugetar 67020330 – Alte servicii
culturale , art. bugetar 203030, a sumei de 50.000 lei necesară organizării şi desfăşurării festivalului etnofolcloric
„Pomul Vieţii”, ediţia a XXIII-a, 9 iunie 2016, pentru cheltuielile estimative prevăzute în anexa nr. 2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,se va comunica Primarului oraşului Balş,
serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, Serviciului Buget-Contabilitate, Casei de Cultură a oraşului
Balş pentru ducere la îndeplinire şi Institutiei Prefectului Judeţului Olt .
PRESEDINTE DE SEDINTA,
TUCAN DUMITRU

Avizat pt.legalitate conform art.117
lit.a) din Legea nr.215/2001
SECRETAR,
Jr. Dinu Constantin
Bals 26.05.2016
Nr.44
(Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi)

Anexa nr. 1 la HCL Balş nr. 44/26.05.2016

Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea festivalului Pomul Vieţii,
ediţia a XXIII-a, 9 iunie 2016, este formată din următorii membri :
1.
2.
3.
4.

Teodosescu Mădălin-Ady – Primar oraş Balş
Smarandache Cornelia – Viceprimar oras Bals;
Laurentiu Guţică-Florescu – Director – Muzeul Judeţean Olt;
Dumitrescu Florian – Director – Centrul Judeţean Olt pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale;
5. Dinu Constantin – Secretar - Primăria oraşului Balş;
6. Matei Maricica – Responsabil – Casa de Cultură a oraşului Balş ;
7. Voicu Daniela-Cristina – Referent Casa de Cultura Bals;
8. Anghel Marian – Consilier local – Consiliul Local Balş ;
9. Stănescu Marius – Director – Casa Tineretului Balş – Fundaţia Tineret
Olt ;
10.Cîrtog Liselotte – Contabil şef – Primăria oraş Balş;

PRESEDINTE DE SEDINTA,
TUCAN DUMITRU

Anexa nr. 2 la HCL Balş nr.44/26.05.2016

FESTIVALUL “POMUL VIEŢII” – 9.06.2016
CHELTUIELI ESTIMATIVE

- Ansamblul folcloric profesionist”Maria Tanase”
- Ansambluri folclorice amatori
(din care: - 4.000 lei -10 ansambluri;
- 400 lei-trofee(vase ceramica);
- 150 lei- coşuleţe papura
- 400 lei- ouă + vopsea
- Echipament tehnic (scenă, sunet, lumini)
- Premii meşteri populari
- Masă veterani, oficiali şi invitaţi
- Publicitate (afişe, pliante , invitaţii , diplome,ecusoane)
- Foc artificii
- Alte cheltuieli

- 20.000 lei;
- 4.950 lei

- 7.760 lei
- 6.000 lei
- 3.000 lei
- 900 lei
- 5.000 lei
- 2.390 lei

TOTAL cheltuieli estimative - 50.000 lei

PRESEDINTE DE SEDINTA,
TUCAN DUMITRU

