
ROMANIA 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

Proiect 

HOTARAREA Nr. 

Privind "Modificarea anexei la I-ICL nr.21 din 27.02.2020 referitoare la
Principalele manifestări cultural - artistice, sportive, sociale şi educative care se 
desfăşoară în orasul Brczoi, in anul 2020, precum si a cheltuielilor aferente" 

Consiliul Local Brczoi, Judetul Valcca, intrunit in sedinta extraordinara 
astazi 09.06.2020, la care participa un numar de consilieri din totalul de 15 
din cati este constituit 

' 
Vazând ca prin H.C.L nr.34/26.03.2020, domnul consilier Diaeoneseu 

Ilie a fost ales preseJ.inte de sedinta, 
Avand in referatul de aprobare al primarului nr.2876/03.06.2020, 

rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
al orasului Brezoi, precum si raportul de specialitate nr:2877/03;06'.2020 al 
Compartimentului buget, contabilitate, financiar, investitii, venituri, taxe prin 
care se propune aprobarea prim~ipalelor manifest{tri cultural artistice, 
sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în orasul Brezoi in anul 2020, 
precum si a cheltuielilor aferente. 

Vazand raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare intocmit de 
secretarul orasului. 

In conformitate cu prevederile art.l29, alin.(!), alin.(2), lit.d, alin.(7), lit.d 
din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, prevederile 
Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare, prevederile legii nr.24 din 27 martie 2000 
privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. 

În temeiul art.l36 eoroborat cu art.l39 si art.l96 din Ordonanta de 
Urgenta nr.57/20 19 privind Codul Administrativ, cu un nr.de "pentru". 

Adopta urmatoarea 

HOTARARE: 



Art.l.-Se aprobă modificarea anexei la HCL nr.21 din 27.02.2020 referitoare 
la -Principalele manifestări cultural -artistice, sportive, sociale şi educative care 
se desfăşoară în orasul Brezoi, in anul 2020, precum si a cheltuielilor aferente, 
conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari. 

Art.2.Finantarea cheltuielilor pentru organizarea si desfasurarea 
manifestarilor prevazute la art.l se face ele la bugetul local, precum si elin donatii . . . 
st sponsonzan. 

Art.3.-Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primarul orasului 
Brezoi. 

Art.4.-Prezenta hotarare se va comunica astfel : 
-Institutiei Prefectului · 

' 
-Primarului orasului Brezoi ; 

Brezoi, la 9 iunie 2020 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
SECRETAR GENERAL 

Sandu Ni~ _J__, 



ROMÂNIA 
~JUDEŢUL V ALCEA 
OH.AS BREZOI 
N r.287 6/03.06.2020 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind " Modificarea anexei la HCL nr.21 din 
27.02.2020 referitoare la -Principalele manifestări cultural - artistice, sportive, 
sociale şi educative care se desfăşoară în orasul Brezoi, in anul 2020, precum si 
a cheltuielilor aferente" 

Agenda culturală pentru anul 2020 cuprinde manifestări devenite deja 
tradiţie în localitatea noastră. Cultura şi tradiţia locului este şi va rămâne unul 
dintre cele mai accesibile limbaje de comunicare. Redescoperirea şi valorificarea 
tradiţiilor noastre, conservarea şi promovarea culturii sunt principiile care au stat 
la baza întocmirii acestui raport. 

Prin organizarea de programe şi activităţi culturale la nivelul localităţii 

noastre în anul 2020, dorim să desfăşurăm manifestări cultural artistice,sociale, 
educative si sportive pentru a oferi unui public cât mai larg liberul acces la 
aGeste, manifeştăd ele calitate, care vor contribui la păstrarea tradiţiilor şi 
valorilor specifice. Toate aceste activităţi contribuie la gândirea şi completarea 
procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor, a 
tinerilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului liber si implicit la 
promovarea localitatii. 

Anul acesta agenda culturala a localitatii orasului Brezoi vine cu elemente 
de noutate in sensul ca Festivalul Open Air Blues care avea loc in luna iulie si 
respectiv Targului Lotrilor din luna august, vor fi înlocuite cu "Live Music 
Summer Camp Brezoi". 

Live Music Summer Camp Brezoi este destinatia ideala pentru iubitorii 
de natura si muzica buna.Asociatia Mentor Rock ne propune o vara plina de 
evenimente cu muzica live in aer liber, intr-un cadru natural deosebit. 

Vand in vedere prevederile art.l29, alin.l, alin.2, lit.d, alin.7, lit.d, 
art.136, art.139, alin.l, art.l96, alin.l, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, solicitam aprobarea proiectului de hotarare. 



ROMÂNIA 
JUDETUL V ALCEA 
ORAS BREZOI 
NR.2877 /03.06.2 020 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Ia proiectul de hotărâre privind "Modificarea anexei Ia HCL nr.21 din 
2 7. 02.2020 referitoare Ia -Principalele manifestări cultural - artistice, sportive, 
sociale şi educative care se desfăşoară în orasul Brezoi, in anul 2020, precum si 
a cheltuielilor aferente" 

Agenda culturală pentru anul 2020 cuprinde manifestări devenite deja 
tradiţie în localitatea noastră .. Cultura şi tradiţia locului este şi va rămâne unul 
dintre cele mai accesibile limbaje de comunicare. Redescoperirea şi valorificarea 
tradiţiilor noastre, conservarea şi promovarea culturii sunt principiile care au stat 
la baza întocmirii acestui raport. 

Prin organizarea de programe şi activităţi culturale la nivelul localităţii 

noastre. în anuL .2020, dorim stt desfăşurăm manifestttri cultural artistice,sociale, 
educative si sportive pentru a oferi unui public cât mai larg liberul acces la 
aceste manifestări de calitate, care vor contribui Ia păstrarea tradiţiilor şi 

valorilor specifice. Toate aceste activităţi contribuie la gândirea şi completarea 
procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor, a 
tinerilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului liber si implicit la 
promovarea localitatii. 

Anul acesta agenda culturala a localitatii orasului Brezoi vine cu elemente 
de noutate in sensul ca Festivalul Open Air Blues care avea loc in luna iulie si 
respectiv Targului Lotrilor din luna august, vor fi înlocuite cu "Live Music 
Summer Camp Brezoi". 

Live Music Summer Camp Brezoi este destinatia ideala pentru iubitorii 
de natura si muzica buna.Asociatia Mentor Rock ne propune o vara plina de 
evenimente cu muzica live in aer liber, intr-un cadru natural deosebit. 

Evenimentul se va desfasura pe perioada 16 iunie-1 septembrie 2020. 
Avand in vedere prevederile prevederile legii nr.24 din 27 martie 2000 
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privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
art.129, alin.l, alin.2, lit.cl, alin.7, lit.d, art.l36, art.l39, alin.l, art.l96, alin.l, 

lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, solicitam aprobarea 

proiectului de hotarare. 

Sef serviciu BCFITL 
' 

Berbece Rodica 
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Anexa la rap.de specialitate. 2877/03.06.2020 

privind "Principalele manifestări cultural- artistice, sportive, sociale 
şi educative care se desfăşoară în ORASUL BREZOI in anul 2020, precum 
si a cheltuielilor aferente 
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4 Li ve Music Summer Camp Brezoi 1 iunie-17septembrie 2020 
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Balul Bobocilor si Predarea Cheii 
Ziua Eroilor si Ziua Naţion.-ală a Românie~-----
Sărbătorile de iarnâ 
Balul bugetarilor 

Sef serviciu BCFITL, 
Berbece Rodica 
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Octombrie 2020 
Decembrie 2020 

---·-
Decembrie 2020 
Decembrie 2020 


