ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAIUTI
Hotarare
privind aprobarea manifestarilor cultural artistice organizate cu prilejul
“Zilelor comunei Caiuti” in perioada 29 - 31 august 2014
Consiliul local al comunei Caiuti intrunit in sedinta extraordinara din
data de 22.08.2014
Avand in vedere:
-expunerea de motive a domnului primar nr. 7610/19.08.2014;
-raportul administratorului public al comunei Caiuti, judetul Bacau;
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Caiuti;
-prevederile art. 117 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata,
In baza prevederilor art. 36, alin. 4, lit. a, alin. 6, lit. a, pct. 4 si pct. 5 si in temeiul art.
45, alin. 2, lit. a din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata,

HOTARASTE
Art. 1. Se aproba manifestarile cultural artistice organizate cu prilejul “Zilelor
comunei Caiuti” ( perioada 29 - 31 august 2014 )conform anexei nr. 1, anexa ce face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Pentru finantarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentului se vor
utiliza resurse banesti din bugetul comunei Caiuti.
Art. 3. Se imputerniceste domnul Durlan Iulian-primarul comunei Caiuti sa incheie
contractul de prestari servicii cu persoanele juridice abilitate sa organizeze manifestari
cultural artistice.
Art. 4. Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Presedinte de sedinta,
Durlan Iulian - Constantin

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Capatina Ramona

Hotararea nr. 56/22.08.2014
Prezenta hotarare a fost aprobata cu 11 voturi pentru si 1 (o)
abtinere. La sedinta au participat 12 consilieri din cei 15 care alcatuiesc
Consiliul local Caiuti.

Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 56/22.08.2014

PROGRAM DE ACTIVITATE SI BUGETUL
AFERENTE EVENIMENTULUI
„MANIFESTARE CULTURAL ARTISTICA
DEDICATA ZILELOR COMUNEI CAIUTI”
perioada 29.08.2014 – 31.08.2014
1.PROGRAM FESTIVAL
Ziua I – vineri 29.08.2014
17: 00 – Deschiderea manifestarii cultural – artistice
17:30 – 18:00 – Tinere talente – program oferit de copiii comunei
Caiuti in colaborare cu „Ansamblul Folcloric Calutul”;
18:00 – 23:30 – Recitaluri artisti consacrati de muzica populara si
usoara din Romania .

Ziua a-II-a – sambata 30.08.2014
12.00 – 13.00 - Bine ati venit la „Zilele comunei Caiuti”;
- deschiderea manifestarilor :
a) cuvant de bun venit (d-nul primar Iulian Durlan);
b) primirea oaspetilor (d-nul primar si d-nul Viceprimar);
c) prezentarea invitatilor( d-nul Francisc Enasel);
d) rugaciune de multumire (preotul comunei);
e) divertisment festival;

13:00 – 13:30 – Tinere talente – program oferit de copii comunei
Caiuti in colaborare cu „Ansamblul Folcloric Calutul”;
13:30 – 23:00 – Muzica dance, populara si manele
23:00 – 24:00 – Videodiscoteca in aer liber .

Ziua a-III-a – duminica 31.08.2014
18: 00 – Deschiderea manifestarii cultural – artistice
18:30 – 22:30– Recitaluri artisti consacrati de muzica populara si
usoara din Romania .
Nota :
Artistii care vor participa si vor sustine recitaluri pe toata perioada
festivalului sunt :
1. Artisti locali :
2. Artisti nationali :
- Nela Duhu ;
- Mirabela Dauer ;
- Florin Popa ;
- Mihai Constantinescu
- Diana Ursache;
- Mioara Velicu ;
- Ansamblul folcloric „Calutul”;
- Jean de la Craiova ;
- Grupul „Trotusana”.
– Matteo ;
- Constantin Enceanu ;
- Autentic ;
- Lorena;
- Oana Radu ;
- Laura Haidau;
- Charm & Ligia.
P.S. Pe toata perioada celor trei zile de manifestare cultural artistica
si sportiva, gratarele cu preparate traditionale si bauturile reci
alcoolice si nealcoolice vor sta la dispozitia publicului participant.

2. BUGETUL FESTIVALULUI

In vederea desfasurarii in conditii optime a „Zilelor comunei
Caiuti” sunt necesare efectuarea unor investitii dupa cum urmeaza :
- cazarea pentru o perioada de 2 zile la motelul din
comuna Caiuti a invitatilor ce participa la programul
artistic. Se estimeaza un numar de 4 camere ce vor fi
inchiriate. Avand in vedere pretul / camera / zi de 80
lei, costul total este de 320 lei ;
- cheltuieli pentru promovarea festivalului ce constau in
tiparirea de afise color, banere, diplome. Numarul
acestora este de minim 40 buc, cu o valoare de
aproximativ 500 lei.
- Cheltuieli bransament electric provizoriu si consum
energie electrica pentru desfasurarea festivalului,
aprox. 1500 lei.
- Cheltuieli pentru transportul invitatilor, artistilor
(motorina si benzina), cost estimativ 1000 lei.
- Cheltuieli necesare pentru contractare scena
profesionala dotata cu lumini si sonorizare, onorariul
artistilor invitati la manifestarea artistica, pret : 51680
lei.
TOTAL cheltuieli festival 2014 = 55000 lei inclusiv
TVA.

Presedinte de sedinta,
Durlan Iulian - Constantin

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Capatina Ramona

ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA CAIUTI
- PRIMAR EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotarare privind aprobarea manifestarilor cultural artistice
organizate cu prilejul “Zilelor comunei Caiuti” ( perioada 29 - 31 august 2014
In acest an, încercam sa asociem mai multe evenimente si sa gândim un
program complex, care sa acopere preferințele majoritatii locuitorilor, la costuri
suportabile.
Vor prezenta spectacole formatii de muzica populara si de muzica
usoara, atat din zona noastra cat si din alte zone ale tarii
Optiunea organizarii zilelor comunei Caiuti este justificata , deoarece
“Targul comunal” Caiuti se organizeaza din secolul al XIX-lea, mai precis din
anul 1829.
Pentru finantarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentului
estimate la 55.000 lei, se vor utiliza resurse banesti din bugetul comunei Caiuti.
Avand in vedere cele mentionate mai sus, supun spre aprobare proiectul
de hotarare.

Primar,
Iulian Durlan

