ROMÂNIA
JUDEŢULăCOVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOT RÂREA NR. 68/2015

privind aprobareaăorganiz riiăşiădesf şur riiămanifest rilor
„Zilele Recoltei” edi iaă2015
Consiliul Local al comunei Ozun,
Întrunităînăşedin aăordinar ădinădataădeă1 septembrie 2015,
analizând Expunerea de motive a Primarului, raportul Comisiei de specialitate,
raportul de specialitate al Compartimentului administrativ-gospod resc şiă avizulă Secretareiă
comunei,
înăbazaăLegiiănr.ă273/2006ăprivindăfinan eleăpubliceălocale,ăanexa 2, cap. II, pct. 9, lit.
„a”,
în temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (6), lit. „a” pct.ă1ăşiă4,ărespectivăart.ă
45ă alin.ă (2)ă şiă art.ă 115ă alin.ă (1)ă lit.ă „b” dină Legeaă 215/2001ă privindă administra iaă public ă
local ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ărepublicat ,
HOT

R

ŞTE

Art. 1. – Seăaprob ăorganizareaăşiădesf şurareaămanifest riiă“Zilele Recoltei” edi iaă
2015, în perioada 5-6 septembrie 2015 în Parcul de agrement din satul Ozun, respectiv
C minul cultural Ozun.
Art. 2. – Se aprob ă programulă manifest riiă “Zilele Recoltei”, conform anexei, care
face parteăintegrant ădinăprezentaăhot râre.
Art. 3. – (1)ăSeăaprob ăcontribu iaăComuneiăOzunălaăorganizarea manifest riiă“Zilele
Recoltei” edi iaă2015ăcuăsumaădeă35000ăron.ă
(2) Dină sumaă aprobat ă laă alineatulă precedent,ă se va asigura șiă cazareaă şiă
masaă reprezentan iloră localit iloră înfr ite,ă înă conformitateă cuă prevederileă legisla ieiă înă
materiaăachizi iilorăpublice.
(3) Seă accept ă sponzoriz riă deă laă persoanele juridice, careă dorescă s ă
comercializeze anumite bunuri tradiționale înăcadrulăacesteiămanifest ri.
Art. 4. – Cuăaducereaălaăîndeplinireăaăprezenteiăseăîncredin eaz ăprimarulăcomunei,ă
Polițiaălocal ăOzunăşiăBiroulăfinanciarăcontabil,ăachizi iiăpublice,ăimpoziteăşiătaxe.
Ozun, la 1 septembrie 2015.

PREŞEDINTELEăDEăŞEDIN
Havesch Sarolta

Difuzare:







1ăex.ălaădosarăcuăhot râri
1 ex. Biroulăfinanciarăcontabil,ăimpoziteăşiătaxe
1 ex. membrii comisiei
1 ex. Primar
1ăex.ăAfişare

,

Contrasemnează:

secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

Anexa la HCL nr. 68/2015

Program

Zilele Recoltei
05 - 06 septembrie 2015

Sâmb t ă
11,00 - Expunerea produselor agricole – Parc de Agrement
14,45 - 15,30 Ansamblul folcloric „ Murgó” dinăMicfal uă– Parc de Agrement
15,00 - 17,00ăăăDemonstra iaăăăPompierilorăăVoluntariădinăOzunăă– Oborul de animale
16,00 - 17, 00 Ansamblul folcloric “ Pásztortűz” dinăB aniiăMariă– Parc de Agrement
17,00 - 17,45 Ansamblul folcloric „ Kormos” dinăBr du ăă– Parc de Agrement
18,00 - 19,00 Ansamblul folcloric „Harmatfű” din Târgu Secuiesc - Parc de Agrement
20,00 - 20,30ăSpectacolădeămuzic ăfolcloric ăprezentatădeăMajlathăAttilaă–Parc de Agrement
21.00 - Forma iaăBojtorjánă– concert live – Parc de Agrement

Duminic
13,00 – 16,00ăăÎntâlnireaăfanfarelor,ăedi iaăXV,ăăorganizatădeăc treăFanfaraăăAtlantiszădină
Ozun – Parc Central
15,15 – Gustareaăcolaculuiăăsecuiescăuriaşă– Parc de Agrement
15,20 – 16,00 Ansamblul folcloric „ Gyöngyharmat” dinăZ balaă– Parc de Agrement
16,00 - 17,00 Ansamblul folcloric „ Ozuni a” din Lunca Ozunului – Parc de Agrement
17,30 - 18, 30 Ansamblul folcloric „ Fenyőcske” din Sfântu Gheorghe - Parc de Agrement
18,30 – 19,00ăăSpectacolădeămuzic ăfolcloric ăprezentatădeăBenedekăCsabaădinăOzunăă–Parc
de Agrement
19,00 - 20,30ăCorulădeăb rba iă„Székely István” şiăforma iaă„Feketeügy” din Sântionlunca Parc de Agrement
21.00 - Desperado – concert live – Parc de Agrement

