
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTARARE 

privind aprobarea  perioadei  de desfasurare a Targului Traditional « Sfanta Maria Mare » 

in anul 2019, a finantarii acestuia si a Programului artistic 

 

 

 
 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

- art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) si alin.(7) lit.e) din O.G.nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 

- Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 

 Tinand referatul de aprobare al primarului  orasului Valenii de Munte, raportul intocmit 

de catre  serviciul buget – finante, impozite si taxe locale, raportul comisiei economico – 

financiare si agricultura si de raportul intocmit de catre comisia pentru activitati social culturale, 

culte si invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport; 

 

 In temeiul art.139 din O.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ ; 

 

 Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 

 

 Art.1. Aproba desfasurarea Targului Traditional « Sfanta Maria Mare » in anul 2019, in 

perioada 15 august – 18 august  2019. 

 Art.2. Aproba Programul artistic, conform anexei ce face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

 Art.3. Aproba finantarea programului artistic din bugetul de venituri si cheltuieli al  

orasului Valenii de Munte pe anul 2019, in limita sumei de 130.000 lei. 

 Art. 4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza  Serviciul buget finante, 

impozite si taxe locale. 

 Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte si se va publica pe 

site-ul  institutiei. 

 Afisarea si comunicarea se vor face de catre Serviciul Administratie publica locala. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Calinoiu Dragos 

 

                                                                                   

CONTRASEMNEAZA: 

                                    SECRETAR – Onoiu Elena - Adina 

 

VALENII DE MUNTE, 25 iulie 2019. 

NR. 127 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORSUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL         Anexa 

        la hotararea nr._____/25.07.2019 

 

 

 

PROGRAM 

Targ Traditional « Sfanta Maria Mare »  
 

 

JOI  –  15 august 2019 
 

 Ora 10
00

  
 

 PARADA  PORTULUI SI DANSULUI POPULAR  

 

 

 Ora 11
00

  

 DESCHIDEREA TARGULUI TRADITIONAL DE SFANTA MARIE 
 

Ora 12
00

 

 SPECTACOL FOLCLORIC IN AER LIBER SUSTINUT DE : 

- ANSAMBLURI FOLCLORICE PROFESIONISTE 

-  FORMATII ARTISTICE DE AMATORI 

 

 Ora 19
00 

 CONCERT   

 

VINERI – 16 august 2019, SAMBATA -17 august 2019, 

DUMINICA - 18  august 2019 

 

 

Ora 13
00

 

 SPECTACOL FOLCLORIC IN AER LIBER SUSTINUT DE : 

- ANSAMBLURI FOLCLORICE PROFESIONISTE 

-  FORMATII ARTISTICE DE AMATORI 

 

 Ora 19
00 

 CONCERT   

 
 



 

 

 

ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
PRIMARIA 
SERVICIUL BUGET – FINANTE, 
IMPOZITE SI TAXE LOCALE 
NR._____/________2019 

 
 

 

RAPORT 
privind aprobarea perioadei de desfăşurare a Târgului Tradiţional “Sfânta Maria Mare” in 

anul 2019, a finanţării acestuia si a Programului artistic 
 

 
             Având in vedere prevederile legale cuprinse in art. 129 alin. 7 litera (d) din Ordonanţa de 
Urgenta nr.57/5 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local asigura potrivit 
competentelor sale si in condiţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicata 
cu modificările si completările ulterioare, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes local privind,printre altele: educaţia, sănătatea, sportul, tineretul si cultura.  

Tradiţiile si obiceiurile specifice zonei noastre sunt parte din cultura tradiţionala 
româneasca si ca atare, organizarea de activităţi cultural – educative, constituie oportunităţi de a 
promova o imagine a potenţialului cultural local si zonal.  

Sărbătoarea anuală organizată cu ocazia Târgului Tradiţional “Sfânta Maria Mare”, este o 
manifestaţie culturală complexă cu participarea ansamblurilor folclorice din judeţul Prahova, a 
artiştilor romani de muzica uşoară si populară consacraţi.  

In perioada 15-18 august 2019 vom avea ca invitaţi un grup de aproximativ 12 membri ai 
ansamblului folcloric din oraşul Cimislia – Republica Moldova pentru a participa la parada 
portului popular si de a ne oferi un program artistic.  

Finanţarea acestor activităţi se va realiza din bugetul local în limita sumei de 130.000 lei.  
Suma propusă pentru organizarea acestui eveniment desfăşurat pe parcursul celor 4 zile 

(15, 16, 17,18 august 2019), este necesară atât pentru spectacolele organizate pe scena din Piaţa 
oraşului cat si pentru alte servicii (cazare, masă, pachete pentru membrii formaţiilor de amatori).  

Deoarece manifestările culturale organizate în ultimii ani in oraşul nostru au fost foarte 
apreciate de cetăţenii oraşului, s-a iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea perioadei de 
desfăşurare a Târgului Tradiţional “Sfânta Maria Mare”, a finanţării acestuia si a Programului 
artistic.  

Pentru a asigura suportul legal de susţinere financiara si realizarea acestor manifestări 
Serviciul Buget Finanţe ITL propune adoptarea prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

SEF SERVICIU BUGET - FINANTE, 
IMPOZITE SI TAXE LOCALE, 

Nitu Elena 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
PRIMAR 

  NR._______/___________ 
 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea perioadei de desfăşurare a Târgului Tradiţional “Sfânta Maria Mare” in 

anul 2019, a finanţării acestuia si a Programului artistic 
 
 

 
  

Tradiţiile si obiceiurile specifice zonei noastre sunt parte din cultura tradiţionala 
româneasca si ca atare, organizarea de activităţi cultural – educative, constituie oportunităţi de a 
promova o imagine a potenţialului cultural local si zonal.  

Sărbătoarea anuală organizată cu ocazia Târgului Tradiţional “Sfânta Maria Mare”, este o 
manifestaţie culturală complexă cu participarea ansamblurilor folclorice din judeţul Prahova, a 
artiştilor romani de muzica uşoară si populară consacraţi, ce vin să bucure sufletele cetăţenilor 
oraşului nostru si a altor invitaţi care in aceeaşi perioadă participă si la Cursurile Universitarii 
populare de Vara, Nicolae Iorga. 

Finanţarea acestor activităţi se va realiza din bugetul local în limita sumei de 130.000 lei.  
Suma propusă pentru organizarea acestui eveniment desfăşurat pe parcursul celor 4 zile 

(15, 16, 17,18 august 2019), este necesară atât pentru spectacolele organizate pe scena din Piaţa 
oraşului cat si pentru alte servicii (cazare, masă, pachete pentru membrii formaţiilor de amatori).  

 
Fata de cele prezentate, propun adoptarea prezentei hotărâri. 

 
 

 

PRIMAR, 
FLORIN CONSTANTIN 

 

 


