
ANIA
JUD VASLUI

MUNIC] UL BARLAD
MAR

de art. I
Regula

Presa,

Sport i
oft
activit6li

Fa

REFERAT DE APROBARB

ra Proiectului privind aprobarea Programului qi Devizului Estimativ ale
activitdlilor cultural-artistice si sportive din luna noiembrie 2020

iectul de hotarare cu titlul de mai sus a fost initiat inbazadreptului conferit
16 alin. (1) din OUG nr. 57l20lg privind Codul Adrninistrativ qi de
tul de organizare qi funcfionare al Consiliului Local Municipal B6rlad.
entul proiect de hotarare a fost initiat ca urrnare a relbratului Biroului
atii cu Publicul si Relatii cu Institutiile de Invatamant, Cultura, Sanatate sigistrat la Consiliul Local al Municipiului Barlad sub nr. zzt? I
020, prin care se solicita aprobarea Programului qi Devi:zul prti-utiu ut.'cultural-artistice si sportive din luna noiembrie zozo.

hotarare i
de cele prezentate, propun sa fiti de acord cu adoptarea proiectului de
forma prezentata.
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PROIECT DE HOTARARE

nd aprobarea Programului qi Devizului Estimativ ale activitatilor cultural-
artistice gi sportive din luna noiembri e 2020

in vedere referatul de aprobare al primarului;
in vedere raportul Biroului Fresd, Relalii cu publicul si
iile de Invdfdmdnt, Cultur6, Slnatate;i Sport;

prevederile Legii nr. 273/2006-privind finantele publice locale, cu
rile si completarile ulterioare;

iul prevederilor art.t29 alin. (l) $i (2)

Relafii cu

ale art.
Codul

139 a (3), lit. a), din Ordonanfa de

lit. d), alin. (7) lit. d)
Urgen!5 nr.5712019

Ei0Ei
privind

Admin

Art.1
si sport

onsiliului Local Municipal B6rlad, intrunit in qedin{d ordinard:

HOTARAgTE:

aprobd Programul gi Devizul Estimativ ale activitatilor cultural-artistice
din luna noiembri e 2020;

Art.2 ta hotarare se comunicd:

Art.3 vederile prezentei hotdrdri vor fi duse la indeplinire de primarul
cu Publicul gi Relafia cu Instituliile
cadrul Aparatului de specialitate al

munici ului Barlad prin Biroul presa, Relatii
de Inv 6nt, Cultur6, Sdnatate qi Sport, din
Primaru ui municipiului B6rlad.

-Institu{iei Prefectului j udefului Vaslui;
-Primarului municipiului B6rlad;
-Biroul Presd, Relalii cu publicul qi Rela{ii cu Institufiile de

t, CulturS, Sdnatate gi Sport.
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Biroul Presa, Relatii cu Publicul si Relatii cu Institutiile de Invatamant, Cultura,

si Sport
-, t -,tJL5h /ab.tl,&ozo/

RAPORT

:a proiectului de hotdrAre privind aprobarea programului qi Devizului
iv ale activitdlilor cultural-artistice si sportive din luna noiembri e 2020Esti

entul raport a fost intocmit in baza dreptului conferit
de Urgenf d,nr.5712019, privind Codul Administrativ.

art. 136, din

de hotdrdre au fost
de aprobare asupra

ecesitatea gi oportunitatea inilierii prezentului proiect
rte de d-l primar al municipiului B6rlad ?n referatul

acestui iect.

res

modifi

nalizand proiectul de hotarare am constatat ca acesta a fost elaborat cu'ea prevederilor Legii nr. 27312006- privind finantele publice, cu
rile si completarile ulterioare si cu respectareaprevederilor oidonantei de

Urge nr. 57 /201 9, privind Codul Administrativ.
de cele aratate, propun sa fiti de acord cu adoptarea proiectului de

in forma prezentata de initiator.

Birou Presa, Relatii cu Publicul si Relatii cu Institutiile de Invatamant, Cultura,
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bsemnatul, Arndutu Adrian, consilier in
Rela{ii Publice gi Relafia cu Instituliile de invdldm

din cadrul Aparatului de specialitate al pri

vi rog sd supuneti aprobarii Consiliului

Proiec de hotlr6re privind aprobarea pro

$is

Esti iv ale activit[1ile cultural-artistice ;i sporti

2020, form Anexei nr. 1 , ataqat|la prezentul refe
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ANEXA nr. 1 la

TUL VASLUI

CIPIUL BARLAD

ILIUL LOCAL Av.

PROGRAMUL

vit[1ilor cultural-artistice qi bugetele estimative

Buget: 3.000 lei - cheltuieli pentru mediatizarea on
._ Edilia a XXVII-a"

revistd ,,Academia B6rlddean6,,, nr. 4 (Sl) 2O2O

Buget: 600 lei - cheltuieli tehnoredactare, paginare gi

publicitare

din

APR AT PRIMAR

u BORO$

luna noiembrie 2020

diplome, flori, materiale gi

a intdlnirii anuale ,,Topul

tipdrire revistS,

Ilienala internalionald de art6 contemporand,,N. N. Ton - Edifia a III-a
Buget: 6.000 lei - premiu special, achizi[ie catalog

publicitare

materiale qi

_ MUZEUL ..VASILE PARVAN"

_ ACADEMIA BARLADEANA



Expozifie aniversard Galeriile de art[,,N. N. Tonitza,,
Buget: 5.000 lei _ cheltuieli materiale expozifie (

ale gi servicii publicitare.

Noti:

in luna noiembrie este necesarl aprobarea
Na{ionall a Rominiei, dupl cum urmeazi:
Achizi(ionarea a 40 drapele verticale pentru payaza
Achizi{ion area a 80 seturi drapele cu suport
buget 8.800 tei

3.000lei
unicipiului Birlad - buget

500 lei

culori),

pentru I

et 9.2001

e strada
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