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HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea Calendarului activităților social culturale din Comuna Ciugud 
care se vor desfășura în anul 2020 și a sumelor alocate pentru fiecare 

eveniment în parte 
 

Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20.02.2020;  
Luând în dezbatere:  

 - Referatul de aprobare și Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Calendarului 
activităților social culturale din Comuna Ciugud care se vor desfășura în anul 2020 și a 
sumelor alocate pentru fiecare eveniment în parte, proiect inițiat de Primarul Comunei 
Ciugud; 

-  Raportul de specialitate nr.1273/2020 al Compartimentului Achiziții Publice, 
Investiții și relații Publice; 

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, 
finanțe, servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, 
agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, 
protecția mediului înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 2 - Activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate şi 
familie, cultură,munca si protectie sociala, protectie copii, culte, activitati sportive si de 
agrement;  
 Având în vedere prevederile  art. 129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.a), d), 
e), f) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Aprobă alocarea  sumei de 5.000 lei din bugetul local al comunei Ciugud pe 
anul 2020 pentru perpetuarea și promovarea obiceiului Borboratiței la Limba, care se va 
organiza în decursul lunii aprilie 2020. 

Art.2.  Aprobă alocarea  sumei de 25.000 lei din bugetul local al comunei Ciugud 
pe anul 2020 în vederea organizării Festivalului „Datină Străbună pe Secașeˮ în decursul 
lunii mai 2020. 

Art.3. Aprobă alocarea  sumei de 20.000 lei din bugetul local al comunei Ciugud pe 
anul 2020 în vederea participării Ansamblului Folcloric Doina Mureșului la programul 
concurs „Cultură pentru Culturăˮ care se va organiza decursul lunii iunie 2020. 

Art.4. Aprobă alocarea  sumei de 20.000 lei din bugetul local al comunei Ciugud pe 
anul 2020 în vederea organizării concursului de mountain bike pentru copii - „Junior Bike 
Raceˮ, concurs care se va organiza decursul lunii iunie 2020. 
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 Art.5. Aprobă alocarea  sumei de 10.000 lei din bugetul local al comunei Ciugud pe 
anul 2020 în vederea organizării evenimentului “Fii satului Drâmbar-Teleac” în luna iulie a 
anului 2020. 
 Art.6. Aprobă alocarea  sumei de 15.000 lei din bugetul local al comunei Ciugud pe 
anul 2020 în vederea organizării Sărbătorii „Fii satului Limbaˮ- septembrie 2020. 

Art.7. Aprobă alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul local al comunei Ciugud pe 
anul 2020 în vederea participării Ansamblului Folcloric Doina Mureșului la Festivalul 
„Strugurele de Aurˮ, Jidvei în decursul lunii septembrie 2020. 

Art.8. Aprobă alocarea  sumei de 10 000 lei din bugetul local al comunei Ciugud pe 
anul 2020 în vederea sărbătoririi Zilei internaționale a persoanelor vârstnice – Organizarea 
unei festivități si premierea cuplurilor de pe raza comunei Ciugud, care au împlinit în 
decursul anului 2019, 50 de ani de căsnicie  – octombrie 2020.  

Art.9. Aprobă alocarea  sumei de 35 000 lei din bugetul local al comunei Ciugud pe 
anul 2020 pentru Sărbătoarea Nașterii Domnului în localitățile aparținătoare comunei 
Ciugud - decembrie 2020.  

Art.10. Aprobă alocarea  sumei de 25 000 lei din bugetul local al comunei Ciugud 
pe anul 2020 în vederea organizării unor activități educative și de tineret în decursul anului 
2020. 

Art.11. Sumele rămase neutilizate de la evenimentele  desfășurate și aprobate 
potrivit prezentei hotărâri pot fi utilizate la evenimentele ulterioare. 

Art.12. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform Legii nr. 554/2004, privind 
contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.13.  Hotărârea se comunică către: 

- Primarului Comunei Ciugud; 

- Instituţiei Prefectului -Judeţul Alba; 
- Compartimentului Financiar Contabil; 
- Viceprimarului comunei Ciugud;  

 -   Un exemplar la dosar. 
 
  Preşedinte şedinţă                              Contrasemnează secretar general 
      Consilier Ganga Liliana                                   Ciorgovean Maria-Mihaela 
 
 
 
Ciugud, 20.02.2020 
 Nr.23  
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabil exprimate care  
reprezintă 90.90% din numărul consilierilor în funcţie 


