ROMANIA
JUDETUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORLEȘTI

HOTARARE
Privind aprobarea organizarii Festivalului de datini si obiceiuri ediția aIII-a
la data de 30 decembrie 2018 in comuna Borlești, judetul Neamț
Consiliul local al comunei Borlești intrunit in sedinta ordinara in data de
27.11.2018;
Vazand:
- expunerea de motive a Primarului comunei Borlești prin
care se propune organizarea Festivalului de datini si obiceiuri ediția aIII-a la
data de 30 decembrie 2018 in comuna Borlești, judetul Neamț ;
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;
Avand in vedere prevederile :
- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare,
- Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;
In temeiul art. 36 alin. 6 lit. “a” din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 – Se aprobă organizarea Festivalului de datini si obiceiuri ediția
aIII-a la data de 30 decembrie 2018 in comuna Borlești, judetul Neamț .
Art. 2 – Se aprobă alocarea sumei de 35.000 lei.
Art.3 - Autoritatea executiva a comunei Borlești va aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art. 4 – Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetul Neamț,
Primarului comunei Neamț , Compartimentului financiar contabilitate si va fi
afisata pe site-ul comunei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
TABAN MIRCEA
Contrasemnează,
Secretar Staicu Cristina
Nr. 79/27.11.2018
Adoptată cu un număr de 11 voturi P

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de Hotărâre privind organizarea Festivalului de datini si
obiceiuri ediția a III-a la data de 30 decembrie 2018 in comuna
Borlești, judetul Neamț

SCOPUL
Cunoasterea – prin intermediul artei (muzicii, a dansului) a datinilor si
obiceiurilor specifice sarbatorilor de iarna in comuna Borlești , judetul Neamț și a
celor din alte localități.
OBIECTIVE
- punerea in valoare a datinilor si obiceiurilor specifice Sarbatorilor de Iarna
- pastrarea traditiilor, cunoasterea si intelegerea valorilor traditionale mai ales de
catre cetatenii tineri ai comunei
- orientarea interesului publicului spectator spre acest gen de spectacol
JUSTIFICARE
Manifestarea care va avea loc la sfarsitul lunii decembrie 2018 face parte din
Programul manifestarilor cultural artistice destinate Sarbatorilor de Iarna si este
organizata de Primaria comunei Borlești .
Aceasta manifestare va aduce in inima tuturor spectatorilor din comuna,
bucuria sarbatorilor de iarna specifice Craciunului, precum si datinile si obiceiurile
intampinarii Anului Nou.
Din totdeauna sarbatorile de iarna au reprezentat un moment foarte special in
viata fiecaruia dintre noi. Din vremuri indepartate, colindele, datinile si obiceiurile
noastre de Craciun si Anul Nou au fost un prilej de bucurie.
Speram ca manifestarea de anul acesta va constitui, in primul rand, un prilej
de bucurie si de rememorare a atmosferei satului traditional la cumpana dintre ani.
ACTIVITATI
Sustinerea propriu-zisa a spectacolului.
REZULTATE ASTEPTATE
Sadirea in sufletul locuitorilor comunei Borlești , in special a tinerilor, a
obiceiurilor si datinilor de Craciun si Anul Nou.
Punerea in valoare a patrimoniului de datini si obiceiuri specifice zonei
noastre.
BUGET ALOCAT
Pentru realizarea acestei manifestari s-a estimat un buget de 35.000 lei.
Aceasta suma este necesara pentru organizare scenă, onorarii invitați
PRIMAR,

