
Proiect nr.14
Aviz Comisia Economica

Aviz Comisia Sociali

ROMANN
JUDETUL NEAMT

oRA$UL BICAZ

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea Acorduluri de parteneriatincheiatintre oragul Bicaz prin Consiliul Local, Primiria

oragului Bicaz gi Liceul ,,Carol l" dicaz, in vederea organiziriifestivalului de cdntece 9i dansui populare

,,Floare de col!" edilia a -lll"a, mai 2017

Consiliul local al oragului Bicaz judetul Neam!;

AvAnd in vedere dispozi[iile art,105 din Legea educatiei nationale nr.112011, care prevad

pgsibilitatea finanlarii complementare din bugetele ]oc9le 
a unor cheltuieli in sprijinul elevilor;

VLzind adresa Liceului Carol l-Bicaz nr.691121.03.2017, inregistratb la Primaria oragului

Bicazsub nr. 2g8T12L 03.2017, prin care solicitd sprijin financiar pentru organizarea festivalului de

cAntece qi dansuri populare pentru licee ,,Floare de col!", edilia a-lll-a, mai2017',

LuAnd act de expunerea de motive a primarului oraqului Bicaz, domnul Nicolae Salagean,

inregistrata sub nr, 3980/20,04 '2A17',

linAnd cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al

primarului inregistrat sub nr. 3981/20'04 '2017',
potrivit avizului comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local;

in t.rurr prevederilor art.45 alin,(1)gi art.115 alin. (1)lit, b) din Legea nr.215/2001 privind

administralia publicd locald @, cu modificarile ulterioare,

norAnAgrE:

Art.1. Aprobir Acordul de parteneriat incheiat intre oragul Bicaz prin Consiliul Local,

primaria oragului Bicaz gi Liceul ,,Carol l" Bicaz, in vederea organizarii festivalului de c0ntece 9i

dansui populare ,,Floare de col{" edilia a -lll-a, mai 2017, prevazut in anexa la prezenta hotarare

Art,2 -primarul oragului Bicur, prin compartimentul de specialitate, va duce la indeplinire

ott"tfj,?t$?|iq1.iiu 
secretarutui oragului, hotararea se va comunica persoanelor 9i autoritalilor

interesate.

INITIATOR

Primar- NiColae sAlAcrnru



Nr"3980 120.04'2017

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Acorduluil de parteneriatincheiatintre oragul Bicaz prin consiliul Local, Primiria

oragului Bicaz gi Liceul ,,Carol l" Bicaz, in vederea organiziriifestivalului de cdntece 9i dansuri

populare ,,Floare de col!" edi{ia a -lll'a, mai 2017

Avand in vedere adresa cu nr. 691121.03.2017, a Liceului ,, carol l" Bicaz, gi a

referatului cu nr. 3gg1i20.0 4.2017 din cadrul compartimentului Resurse umane, in care

se aduce la cunogtinld faptul cd elevii Liceului Carol I Bicaz, au preconizat ca in cadrul

Programului ,, $colala altiel : sd gtii mai multe 9d fii mai bun !", pe data de 22 mai 2017

se G desfigoare un Festival de cdntece gi dansuri populare pentru liceeni'

Acest Festival are ca scop promov-area valorilor autentice ale folclorului romAnesc,

in randul elevilor de liceu, din cadrul judelului Neamt. Acegtia vor promova costumele

populare, si vor participa la un concurs de dansuri populare romanegti 9i un concurs de

interpretare vocald.
Festivalul este, inainte de toate, o poveste presSratd cu multd muncd, ddruire,

pasiune, dragoste sincerd fala de satul romanesc ai fald de oamenii lui minunati'El va

aduna, ca intr-o imensd lade de zestre, cdntece, dansuri, obiceiuri populare,

demonstrand cd gcoala nemleand a cultivat gi cultivd pdstrarea vechilor traditii

romAnegti.
Festivalul va reuni ansambluri folclorice din tot judelul Neam{, cu interpreti ai

cAntecului gi dansului popular romAnesc, iar la sfArqit va avea loc premierea'

Fali de cele susmenlionate, propun realizarea unui acord de parteneriat intre

primirie, Consiliul Local al oragului'Bicaz si sprijinul financiar cu suma de 1900 lei'

Consiliul Judelean va aloca suma de 16100 lei, cheltuieli necesare desfdgurdrii in cele

mai bune conditii a festivalului'
PRIMAR,

NlcoLAE SALACrnr't



Nr.3981 120"04.2017

REFERAT
privind aprobarea Acordului de parteneriat incheiat intre oragul Bicaz prin Consiliul Local, Primiria
' 

oragului Bicaz gi Liceul ,,Caroi l" Bicaz, in vederea organiziriifestivalului de cdntece si dansuri

populare ,,Floare de col!" edi{ia a -lll'a, mai 2017

Subsemnata Parnic Maricica, din cadrul compartimentului resurse umane, vd

aduc la cunogtinld cd elevii Liceului Carol I Bicaz, au preconizat ca in cadrul Programului

,, gcolala altfll :sa gtii mai multe sd fii mai bun !", pe data de22mai2017 sd desfdgoare

un Festival de cAntece gi dansuri populare .

Acest Festival are ca scop promovarea valorilor autentice ale folclorului romanesc,

in rdndul elevilor de liceu, din cadrul judelului Neam!. Vor promova costumele populare,

se va organiza un concurs de dansuri populare romAnegti 9i un concurs de interpretare

vocald,
Acest festival este, inainte de toate, o poveste presdratd cu multd muncd' ddruire,

pasiune, dragoste sincerd fald de satul romAnesc ai fald de oamenii lui minunati.El a

adunat, ca lntr-o imensd ladd de zestre, cAntece, dansuri, obiceiuri populare,

demonstr6nd cd gcoala nemleani a cultivat 9i cultivd pdstrarea vechilor tradilii romAnegti'

Festivalul va reuni ansambluri folclclrice din tot judelul Neamt, cu interpreti ai

cdntecului 9i dansului popular romdnesc, iar la sfdrgit va avea loc premierea.

Falide cele susmenlionate, vd rog sd dispuneli aprobarea unei sume de 1900 lei

pentru plita promovdrii si mediatizdrii acestui Festival, care va face un parteneriat intre

Irrimdria , Consiliul Local al oragului Bicaz, Consiliul Judelean gi Inspectoratul $colar al

Jude{ului Neamt.
RESURSE UMANE,

cons sup" PARNIC MARICICA


