
ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA  

ORAŞ TEIUŞ 

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E A 

NR.18/2020 

privind aprobarea programului manifestărilor cultural-artistice,sociale si educative ce se vor 

desfasura în oraşul Teiuş în anul 2020 

 

 Consiliul local al oraşului Teiuş, judeţul Alba, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 februarie 

2020, şedinţă publică . 

 Având în vedere : 

            -proiectul de hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor cultural-artistice,sociale și 

educative ce se vor desfășura în orașul Teiuș în anul 2020 

            -referatul de aprobare nr.1976/10.02.2020 la proiectul de hotarare privind aprobarea programului 

manifestărilor cultural-artistice,sociale și educative ce se vor desfășura în oraşul Teiuş în anul 2020 

- raportul nr.1978/10.02.2020  al servicului buget finante din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului oraş Teiuş ;  

- avizele nr.2391/18.02.2020,nr.2392/18.02.2020,nr.2393/18.02.2020 ale comisiilor de 

specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local oraș Teiuș 

În conformitate cu  prevederile: 

-art.5 alin.3 din Legea nr.273/2006,privind finanțele publice locale,cu modificările și 

completările ulterioare 

      - art.129,alin.2,lit.d,alin.7,lit.d din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ 

      În temeiul prevederilor art.139,alin.2,lit.a si art.196,alin. 1, lit.a din din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

                Art.1.Se aprobă programul manifestărilor cultural-artistice,sociale și educative ce se vor 

desfășura în oraşul Teiuş în anul 2020,conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

               Art.2.Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

              Art.3.Prezenta hotărâre se va comunica:primarului orașului Teiuș,serviciului buget 

finanțe,compartimentului achiziții din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului 

Teiuș,Instituției Prefectului județul Alba,dosar ședință,dosar hotărâri.Se afișează la sediul Primăriei 

orașului Teiuș. 
 

                                                      Teiuș,18 februarie 2020 

 

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                        Contrasemnează pentru legalitate 

                  Consilier  CERNĂU DORIN                                             secretarul general al orașului 

                                                                                                                          BARA  MARIA 

 
Notă:consilieri în funcție-15,consilieri prezenți-14 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru,0 voturi împotirivă,0 abțineri. 
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                                                                   ANEXA LA HOTARARE NR.18/2020 

ROMANIA 

JUDETUL ALBA 

ORAS TEIUS                                                                                APROBAT PRIMAR 

CONSILIUL LOCAL                                                dr.ing.HALALAI MIREL VASILE 

 

 

PROGRAMUL MANIFESTARILOR CULTURAL-ARTISTICE,SOCIALE SI EDUCATIVE 

CE SE VOR DESFASURA IN ORASUL TEIUS IN ANUL 2020 

 

 

 

1. Cupa Martisorului la fotbal:martie 2020, suma alocata din bugetul local pe anul 2020, 

achizitionare produse si materiale ( diplôme, medalii, cupe, afise) in valoare de 2000 lei 

2. Prinderea postului de Paste :martie 2020 suma alocata va fi suportata din bugetul local al 

orasului Teius pe anul 2020, achizitionare martisoare, diverse materiale, bauturi racoritoare, in valoare de 

1000 lei 

      3.Sarbatoarea de Paste:Concert de paste,aprilie 2020 suma alocata va fi suportata din bugetul local 

al    orasului Teius pe anul 2020 pentru achizitionare servicii de prestari artistice, « OUA 

INCONDEIATE » –achizitionare materiale specifice, vopsele, pensule, materiale publicitare,  in valoare 

de 6000 de lei 

      4. Atestare documentara 800 ani – sat BELDIU –aprilie 2020- suma alocata si suportata din 

bugetul local pe anul 2020, pentru achizitionare produse si servicii ( afise, insigne, materiale publicitare) 

in valoare de 5000 lei 

      5.Concert Folk,- mai 2020- suma alocata va fi suportata din bugetul local alorasului Teius pe anul 

2020, achizitionare servicii prestari artistice, in valoare de 6000 lei 

6.Sarbatoarea cuplurilor care implinesc 50 de ani de casatorie in anul 2020 si a celor mai 

longevive cupluri,  -mai 2020, suma alocata va fi suportata din bugetul local pe anul 2020 pentru 

achizitionarea de materiale si servicii necesare (premiere 150 lei/cuplu, diplôme, flori )  in valoare de 

6.000 lei 

      7.Ziua eroilor –mai 2020, suma alocata va fi suportata din bugetul local pe anul 2020 pentru 

achizitionare  coroane,diplôme, materiale  publicitare, afise,  in valoare de 1500 de lei. 

8.Ziua copilului, mai 2020, suma alocata va fi suportata din bugetul local pe anul 2020 pentru 

achizitionare :  materiale publicitare, afise, cupe si medalii, bauturi racoritoare, apa, diplôme, dulciuri, 

in valoare de 4000 de lei. 

9.Zilele orasului Teius editia a XIV-a, in perioada 28,29,30 august 2020 - suma alocata va fi 

suportata din bugetul local pe anul 2020 pentru achizitionarea de materiale si servicii necesare (flori, 

afise, pliante, insigne, scena, sonorizare, prestari servicii artisti si ansambluri populare, foc de artificii, 

materiale promotionale, bannere, bauturi racoritare, editare carte) marsul pentru sanatate, concurs 

desfasurat sub sigla » Casa mea, personalitatea mea » in valoare de 38.000 lei. Premierea 

echipelor/castigatorilor la competitiilor sportive organizate cu ocazia Serbarilor "Zilele orasului 

Teius" , elevilor  care au obtinut rezultate deosebite la evaluarea nationala, bacalaureat, olimpiade 

/concursuri  scolare, premierea voluntarilor SVSU Teius, premierea concursului » Casa mea, 

personalitatea mea »  se va face din sponsorizari.  

10.Belșug Teiușan ediția a VIII-a in data de 5 septembrie 2020 - suma alocata va fi suportata din 

bugetul local, pentru achizitionarea de materiale si servicii necesare (pliante, insigne, bannere,șorțuri, 

borsete, materiale promotionale, bauturi racoritoare), in valoare de 3 000 lei. 

11. Eveniment special – aniversare 100 ani : HALALAI CORNELIA-   mai 2020 si ONITA 

SUSANA- septembrie 2020, suma alocata  va fi suportata din bugetul local pe anul 2020, pentru 

achizitionare materiale si servicii necesare  ( flori, tort, premiere) in valoare de 2.000 lei. 



12. ZIUA NATIONALA A ROMANIEI - ION ARION- patriot inflacarat si martir al neamului 

romanesc  - 27 noiembrie 2020, suma alocata va fi suportata din bugetul local pentru achizitionare :  

materiale publicitare, flayere, afise, cocarde, brosuri in valoare de 1500 de lei. 

      13.Sarbatoarea Craciunului : Prinderea postului,Concert colinde Craciun, Targ de Craciun, 

Sarbatoarea « Pomului de Craciun »-decembrie 2020 suma alocata va fi suportata din bugetul local pe 

anul 2020 , pentru achizitionarea de materiale si servicii necesare serbarii,achizitionare pachete dulciuri  

pentru copii,achizitionare pachete alimente destinate persoanelor nevoiase, beneficiare de ajutor social, 

persoane varstnice  in valoare de  20 000 lei. 

      14.Concurs judetean « Cupa Sah oras Teius », decembrie 2020 – suma alocata va fi suportata din 

bugetul local pe anul 2020, pentru achizitionare materiale si servicii necesare (diplôme, cupe, medalii, 

afise, alte materiale)  - in valoare de 1000 lei 

15.Sarbatoarea Anului Nou -31 decembrie 2020-constand in foc de artificii ce va fi efectuat de o 

firma specializata,suma alocata va fi suportata din bugetul local in valoare de 3000 lei pe anul 2020. 

 Sume e alocate la manifestarile culturale vor fi suportate din bugetul local al orașului Teiuș pe 

anul 2020,la cap.67.02.50-cultura,recreere ,religie-alte servicii in domeniul culturii,recreeri si religiei-

titlul -bunuri si servicii art.20.30.30, 

  Față de cele prezentate mai sus  propunem Consiliului local oras Teius aprobarea 

calendarului manifestarilor culturale din anul 2020. 

 

 

                                                      Teiuș,18 februarie 2020 

 

 

 

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                        Contrasemnează pentru legalitate 

                  Consilier  CERNĂU DORIN                                             secretarul general al orașului 

                                                                                                                          BARA  MARIA 
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