Consiliul Local al municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr.

/

2018

HOTĂRÂRE
(proiect)
Referitor la: aprobarea Regulamentului privind derularea programului „Desaga lu’
Moş Crăciun” din cadrul Sărbătorilor de iarnă la Slatina
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară/ extraordinară din
data de _________________2018.
Având în vedere:

- expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Slatina nr.90574/26.10.2018;
- referatul de specialitate al Serviciului Cultură – Sport cu nr.90575/26.10.2018;
- avizul favorabil al Comisiei de buget finanţe;
- avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi socio-culturale, culte şi sport;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (6) lit. a) pct.1 şi pct.5, art. 115 alin. (1) lit.
a) şi coroborat cu art. 45 alin. (1), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aprobă desfășurarea Programului „Desaga lu’ Moş Crăciun” din cadrul Sărbătorilor
de iarnă la Slatina ce se adresează preşcolarilor şi elevilor de şcoală primară înscrişi în anul şcolar
2018/2019.
Art.2 Se aprobă Regulamentul privind derularea programului „Desaga lu’ Moş Crăciun”
din cadrul Sărbătorilor de iarnă la Slatina ce se adresează preşcolarilor şi elevilor de şcoală primară
înscrişi în anul şcolar 2018/2019 conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezentul proiect
de hotărâre.
Art.3 Implementarea programului „Desaga lu’ Moş Crăciun” se va face în limita sumei de
95.000lei, buget ce a fost aprobat prin HCL nr.80/27.03.2018 ce a fost modificat şi completat prin
HCL nr. 261/28.09.2018 Referitoare la aprobare modificare anexa nr.1 la HCL nr.80/27.03.2018 şi
aprobare modificare anexă la HCL nr.221/31.07.2018 – Programe şi proiecte culturale, educative şi
manifestări sportive pe anul 2018.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Viceprimarul municipiului Slatina, prin
Serviciul Cultură - Sport şi Direcţia Generală Economică.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Viceprimarul municipiului Slatina;
- Direcţia Generală Economică;
- Unitățile de învățământ preşcolar şi primar de stat din municipiul Slatina.
- Serviciul Cultură Sport.
În baza art. 117 lit a din Legea nr. 215/2001
avizăm prezentul proiect de hotărâre

Viceprimar,
Gigi Ernes VÎLCELEANU

Secretar,
Mihai Ion IDITA
CAPL PO 01/F3

Primăria municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr.90574/26.10.2018

Expunere de motive
Referitor la: aprobarea Regulamentului privind derularea programului „Desaga lu’
Moş Crăciun” din cadrul Sărbătorilor de iarnă la Slatina
Având în vedere:
- Apropierea sărbătorilor de iarnă și faptul că luna decembrie este considerată luna cadourilor,
pentru a duce puțină bucurie în sufletele copiilor preșcolari ai acestui oraș, primăria municipiului
Slatina propune distribuirea de cadouri copiilor preșcolari şi elevilor şcolilor primare de stat din
municipiul Slatina care vor colinda în preajma sărbătorilor la Primăria municipiului Slatina.
- Credința populară conform căreia dintre obiceiurile calendaristice cele mai răspândite şi
spectaculoase, cu originea în credinţe şi mituri străvechi, sunt de bună seamă ciclurile legate de
sărbătorirea Naşterii lui Iisus şi schimbarea anului;
- Caracterul esenţial al sărbătorilor, bucuria şi încrederea cu care omul întâmpină trecerea de la
anul la anul nou, începutul unei noi perioade
- Faptul că în folclorul românesc Colindatul de Crăciun este cel mai popular, tradiţional, cel
mai bogat şi colorat prilej de manifestări folclorice care deschide amplu ciclul sărbătorilor de iarnă,
cetele de colindători făcând tradiţionalele urări;
- Implicarea Primăriei municipiului Slatina în dezvoltarea activităţilor cultural - educative;
- Faptul că desfăşurarea acestui program şi bugetul au fost aprobate prin Anexa 1 şi Anexa 2 la
HCL nr.80/27.03.2018 ce a fost modificat şi completat prin HCL nr. 261/28.09.2018 Referitoare la
aprobare modificare anexa nr.1 la HCL nr.80/27.03.2018 şi aprobare modificare anexă la HCL
nr.221/31.07.2018 – Programe şi proiecte culturale, educative şi manifestări sportive pe anul 2018;
Primăria municipiului Slatina îşi propune orientarea priorităţilor elevilor către cultură și tradiții.
Având în vedere cele prezentate mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotărâre referitor
la: aprobarea Regulamentului privind derularea programului „Desaga lu’ Moş Crăciun” din
cadrul Sărbătorilor de iarnă la Slatina.

Viceprimar,
Gigi Ernes VÎLCELEANU

CAPL PO 01/F2

Primăria municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr.90575/26.10.2018

Referat de specialitate
Referitor la: aprobarea Regulamentului privind derularea programului „Desaga lu’
Moş Crăciun” din cadrul Sărbătorilor de iarnă la Slatina
Având în vedere :
- Prevederile Anexei 1 şi Anexei 2 la HCL nr.80/27.03.2018 ce a fost modificat şi completat
prin HCL nr. 261/28.09.2018 referitoare la aprobare modificare anexa nr.1 la HCL nr.80/27.03.2018 şi
aprobare modificare anexă la HCL nr.221/31.07.2018 – Programe şi proiecte culturale, educative şi
manifestări sportive pe anul 2018 potrivit căruia în vederea organizării evenimentului „Desaga lu’
Moş Crăciun” a fost alocată suma de 95.000 lei
-Expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Slatina înregistrată la
nr.90574/26.10.2018;
-Prevederile art. 36, alin.1, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
conform cărora „Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de
interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale
administraţiei publice locale sau centrale”;
- Prevederilor art. 36, alin.6, lit.a) pct.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, conform cărora: alin.6 „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
lit.a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes local privind: pct.1 educaţia”,
Credința populară conform căreia dintre obiceiurile calendaristice cele mai răspândite şi
spectaculoase, cu originea în credinţe şi mituri străvechi, sunt de bună seamă ciclurile legate de
sărbătorirea Naşterii lui Iisus şi schimbarea anului;
Ţinând cont de rolul important pe care il îndeplinesc obiceiurile şi tradiţiile româneşti, primăria
municipiului Slatina îşi propune orientarea priorităţilor elevilor către cultură şi tradiţii .
Având în vedere cele expuse mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind Referitor
la: aprobarea Regulamentului privind derularea programului „Desaga lu’ Moş Crăciun” din
cadrul Sărbătorilor de iarnă la Slatina poate fi supus dezbaterii Consiliului Local.
Șef Serviciu Cultură-Sport,
Livia Mihaela POPA
Șef Serviciu Juridic
Mihaela OTINCELESCU

Întocmit,
Inspector de specialitate,
RADU Alin Romeo Angel

CAPL PO 01/F3

Anexa la HCL nr.

REGULAMENT
Privind derularea programului „Desaga lu’ Moș Crăciun”
Art.1. Programul "Desaga lu’ Moș Crăciun" se desfăşoară în perioada 10-20 decembrie 2018
și are ca scop oferirea de cadouri preșcolarilor şi școlarilor din grădinițele şi școlile primare de stat de
pe raza municipiul Slatina care vor colinda în perioada mai sus menţionată la Primăria municipiului
Slatina.
Art.2. Organizatorul programului "Desaga lu’ Moș Crăciun" este Primăria municipiului Slatina
şi implementarea acestuia se va realiza în colaborare cu unităţile de învăţământ preșcolar şi primar de
stat din municipiul Slatina.
Art.3. La programul "Desaga lu’ Moș Crăciun" pot participa un număr maxim de 2300 copii
preșcolari şi școlari până în clasa a III-a inclusiv, din toate grădinițele şi şcolile primare de stat de pe
raza municipiul Slatina.
Niciun copil nu poate fi discriminat şi nici avantajat pe criterii de rasă, religie sau apartenenţă la
organizaţii legal constituite a familiei.
Art.4. Se vor oferi cadouri ce conţin diverse sortimente de dulciuri .
Art.5. Fondurile necesare organizării programului "Desaga lu’ Moș Crăciun" se regăsesc în
calendarul manifestărilor culturale, educative şi sportive pe anul 2018 al Serviciului Cultură -Sport
aprobat prin HCL nr.80/27.03.2018 ce a fost modificat şi completat prin HCL nr. 261/28.09.2018
Referitoare la aprobare modificare anexa nr.1 la HCL nr.80/27.03.2018 şi aprobare modificare anexă la
HCL nr.221/31.07.2018 – Programe şi proiecte culturale, educative şi manifestări sportive pe anul
2018.
Art.6. Pachetele cu dulciuri vor fi achiziţionate în limita bugetului aprobat şi în conformitate cu
prevederile legale în vigoare la data achiziţiei.
Art.7. La elaborarea documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică se vor avea în
vedere şi prevederile prezentului regulament.
Art.8. Unităţile de învăţământ preșcolar și primar împreună cu aparatul de specialitate al
Primarului vor coordona acţiunea astfel încât toți preșcolarii şi școlarii înscrişi să beneficieze de acest
program.
Art.9. (1) Perioada de înscriere pentru participarea la programul "Desaga lu’ Moș Crăciun" este
în intervalul 15 - 28 noiembrie 2018.
(2) Fiecare unitate de învăţământ preșcolar şi primar va transmite Primăriei municipiului Slatina
o solicitare privind înscrierea în cadrul programului şi va comunica numărul de copii cu care doreşte să
participe.
(3) Solicitarea va fi întocmită de profesorul coordonator al clasei care doreşte înscrierea în
program şi va fi semnată şi stampilată de directorul unităţii.
(4) Numărul maxim de copii acceptaţi din partea fiecărei unităţi de învăţământ este de 120.
(5) În situaţia în care de la 1 unitate de învăţământ nu se vor înscrie numărul maxim de 120 copii,
se vor accepta de la o altă unitate de învăţământ ce a depus cereri cu participarea a unui număr mai
mare de 120.
(6) După încheierea perioadei de înscriere organizatorul va proceda la programarea grupelor de
copii înscrise. În situaţia în care de la 1 unitate de învăţământ numărul maxim de copii înscrişi este
depăşit vor fi selectate solicitările în ordinea depunerii acestora (numărul de înregistrare), prioritate
având copii cu vârsta cea mai mică.
(7) Fiecare unitate de învățământ se va prezenta cu grupa de copii la sediul Primăriei
municipiului Slatina unde vor susţine un program artistic de maxim 15 minute, pe baza programări
efectuate de către organizatori.

(8) Pentru a se evita aglomerarea şi suprapunerea grupurilor de colindători obligatoriu vor
respecta programarea ce le-a fost comunicată. Se vor prezenta la sediul Primăriei municipiului Slatina
cu maxim 10 minute înainte de ora la care au fost programaţi.
Art.10. Cererile de participare depuse după terminarea perioadei de înscriere nu vor fi luate în
considerare.
Art.11. În cadrul programului "Desaga lu’ Moș Crăciun" ce se va desfăşura la sediul Primăriei
municipiului Slatina, Moş Crăciun va înmâna cadoul fiecărui colindător numai după susţinerea
programului artistic.
Art.12.. Fiecare unitate de învăţământ preșcolar şi gimnazial se va prezenta la sediul Primăriei
municipiului Slatina din Str. Mihail Kogălniceanu nr.1, în vederea susţinerii programului artistic
numai cu numărul de copii cu care s-a înscris în acest program.
Art.13. Prezentul Regulament se aplică cu respectarea prevederilor legale în vigoare
Șef Serviciu Cultură, Sport
Livia Mihaela POPA

