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Privind aprobarea organizarii evenimentului 

"1 Decembrie 2019 -Ziua Nationala a Romaniei" 

Avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei, precum s1 
Raportul de specialitate al compartimentului de resort; 

În conformitate cu prevederile: 
- Art. 12 alin. (2) din Constitutia Romaniei; 

Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile s1 
completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin.(7) lit. a), d) si e ), 

art. 139 alin. (3), lit. a) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

HOTARASTE: 

Art. 1 Se aproba organizarea in comuna Stefanestii de Jos a evenimentului 

"l Decembrie 2019 - Ziua Nationala a Romaniei", in data de 01.12.2019, in 
intervalul orar 1230 - 18°0. 

Art. 2. Se aproba alocarea din Bugetul local al comunei Stefanestii de Jos pe 
anul 2019 a sumei de 250.000 lei pentru organizarea evenimentului prevazut la art.I, 

conform Anexei care face parte din prezenta hotarare. 
Art. 3. Suma de 250.000 lei va fi asigurata din creditele bugetare prevazute in 

bugetul local al comunei Stefanestii de Jos pe anul 2019, la cap. 67.03.30: Alte 

servicii culturale. 

Art. 4 Se aproba alocarea din bugetul local al comunei Stefanestii de Jos a 
sumei de 1.000 lei pentru cei 13 veterani de razboi sau a urmasului al acestuia. 

Art. 5 Primarul comunei va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 
hotarari. 

PRESE 
' 

Consilieri prezenti: / L-- la şed nţa ordinară din 25.t1.2019 

Cu un număr de {L voturi "pentru" din K consilieri in funcţie 
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PROGRAMUL EVENIMENTULUI 
" l DECEMBRIE 2019 - ZIUA NATIONALA A ROMANIEI" 

Duminică 01.12.2019 : 

• La orele 1230 plecare de la sediul Primariei comunei Stefanestii de Jos 
la Monumentul Eroilor din comuna Stefanestii de Jos pe ritmurile 
Fanfarei; 

• In intervalul orar 13°0 - 15°0 la Monumentul Eroilor din comuna 
Stefanestii de Jos, se va deschide programul, dupa cum urmeaza: 

~ Fanfara: Intonarea Imnului National al Romaniei ; 
~ Ceremonia religioasa; 
~ Fanfara: program artistic; 
~ Depunere de coroane; 
~ Spectacol artistic sustinut de Corul din cadrul Scolii gimnaziale nr. 1 

Stefanestii de Jos; 
~ Premierea a celor 13 de veterani de razboi sau a urmasilor acestora cu suma 

de 1.000 lei/persoana; 
~ Inchiderea programului artistic. 

• In intervalul orar 15°0 - 18°0 la Parohia "Sfintii Ioachim si Ana" -
Boltasu, Parohia "Mihail si Gavril" - Stefanestii de Jos si Parohia 
"Sfantul Ierarh Nicolae" - Stefanestii de Sus, pentru comemorarea 
eroilor martiri se va servi masa, respectiv: 

~ 2400 portii fasole cu ciolan, muraturi , paine, apa/racoritoare, farfurii , 
tacamuri, pahare, servetele ( cate 800 portii pentru fiecare parohie, în salile de 
mese, iar la parohia Boltasu vor fi instalate doua corturi cu mese si scaune, 
deoarece nu detin sala de mese) 

Bugetul evenimentului " 1 DECEMBRIE 2019 -ZIUA 
NATIONALA A ROMANIEI" include: 

Fanfara 
4 corturi: 2 corturi la Monumentul Eroilor si 2 corturi la 
Parohia "Sfintii Ioachim si Ana" - Boltasu 
1 O mese de 1 O persoane la Parohia "Sfintii Ioachim si Ana" -
Boltasu 
150 scaune: 50 scaune la Monumentul Eroilor si 100 scaune 
Parohia "Sfintii Ioachim si Ana" - Boltasu 
Coroane tricolor: 3 buc. : 1 buc. de 2,5 m si 2 buc. de 1,5 m 
Diplome 27 buc. 
Pachete dulciuri copii: 150 buc. 
Pachete alimentare 13 buc. pentru veterani de razboi sau a 
urmasilor acestora 


