
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTARARE 

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

in anul 2018, a finantarii acestuia si a Programului artistic 

 

 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

- art.36 alin. (1), alin.(2) lit.d) si alin.(6) lit.a), pct.1 si 4 din Legea administratiei 

publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

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

completarile ulterioare; 

- Ordonanta de Urgenta nr.118/2006 privind infiintarea, organizarea si 

desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr.143/2007; 

 

 Tinand cont expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte, raportul 

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

comisia pentru activitati social culturale, culte si invatamant, sanatate si familie, protectie copii, 

tineret si sport; 

 

 In temeiul prevederilor art.45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 

 

 Art.1. Aproba desfasurarea Targului Traditional « Sfanta Maria Mare » in anul 2018, in 

ziua de 15 august 2018. 

 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 2018, in limita sumei de 60.000 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, 

Moldoveanu Iuliana 

                                                                                   

CONTRASEMNEAZA: 

                                    SECRETAR – Onoiu Elena - Adina 

VALENII DE MUNTE, 31 iulie 2018. 

NR.________. 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

PRIMAR 

Nr._____/________2018 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

 

privind aprobarea perioadei de desfasurare a Targului Traditional “Sfanta Maria Mare” in 

anul 2018, a finantarii acestuia si a Programului artistic 

 

 

               In baza Legii nr.215/2001, Legea administratiei publice locale, care la art.36, alin.20, 

lit.d) si alin.6) lit.(a), prevede ca, in exercitarea atributiilor sale, Consiliul Local asigura potrivit 

competentelor sale si in conditiile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, republicata 

cu modificarile si completarile ulterioare, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes local privind, printer altele: educatie, sportul tineretul si cultura. 

 

   Traditiile si obiceiurile specifice zonei noastre sunt parte din cultura traditionala 

romaneasca si ca atare, organizarea de activitati cultural – educative, constituie oportunitati de a 

promova o imagine a potentialului cultural local si zonal. 

 

               Sarbatoarea anuala organizata cu ocazia Targului Traditional « Sfanta Maria Mare », 

este o manifestatie culturala complexa cu participare a ansamblurilor folclorice din judetul  

Prahova, a artistilor romani de muzica usoara si muzica populara, ce vin sa bucure sufletele 

cetatenilor orasului nostru  si a altor invitati care in aceeasi perioada participa si  la Cursurile 

Universitatii populare de Vara, Nicolae Iorga. 

   Ziua de 15 august este declarata prin lege, zi libera. 

   In aceasta zi, are loc parada portului popular, insotit de un program artistic sustinut in aer 

liber de ansambluri folclorice profesioniste si formatii artistice de amatori,  care se  desfasoara pe 

parcursul intregii zile,  dupa care se va sustine un concert cu solisti consacreti. 

 

  Suma propusa pentru organizarea si desfasurarea Targului de Sfanta Maria Mare, este in 

limita sumei de 60.000 lei, necesara pentru programele artistice, pachete pentru membrii 

formatiiilor de amatori, sonorizare, scena si concerte, etc. 

 

 

 Fata de cele prezentate,  propun adoptarea  prezentei hotarare. 

 

 

 

PRIMAR , 

 

Florin Constantin 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

PRIMARIA  

BIROUL ADM.PUBLICA LOCALA 

Nr._____/________2018 

 

 

 

RAPORT 

privind aprobarea perioadei de desfasurare a Targului Traditional “Sfanta Maria Mare” in 

anul 2018, a finantarii acestuia si a Programului artistic 

 

 

 

               In fiecare an, in orasul Valenii de Munte, au loc  mai multe activitati cultural artistice si 

economice. Una dintre aceste activitarti este si Targul Traditional « Sfanta Maria Marte »  care ne 

aduce in lumea de vraja a cantecului si portului popular din zona noastra, cat si in compania 

caruselurilor si a jocurilor ce ne aduce aminite de anii copilariei. 

 

               Sarbatoarea anuala organizata cu ocazia Targului Traditional « Sfanta Maria Mare », 

este o manifestatie culturala complexa cu participare a ansamblurilor folclorice din judetul  

Prahova, a artistilor romani de muzica usoara si muzica populara, ce vin sa bucure sufletele 

cetatenilor orasului nostru  si a altor invitati care in aceeasi perioada participa si  la Cursurile 

Universitatii populare de Vara, Nicolae Iorga. 

   Ziua de 15 august este declarata prin lege, zi libera. 

   In aceasta zi, are loc parada portului popular, insotit de un program artistic sustinut in aer 

liber de ansambluri folclorice profesioniste si formatii artistice de amatori,  care se  desfasoara pe 

parcursul intregii zile,  dupa care se sustine un concertcu solisti consacreti. 

 

  Suma prevazuta in bugetul local pentru desfasurarea Targului de Sfanta Maria Mare, este 

in limita sumei de 60.000 lei, necesara pentru programele artistice, pachete pentru membrii 

formatiiilor de amatori, sonorizare, scena si concerte, etc. 

 

 

 Fata de cele prezentate, rog Consiliul Local sa adopte prezenta hotarare. 

 

 

 

                                 SEF BIROU ADM. PUBLICA LOCALA , 

 

                                                            Savulescu Mariana 

 

 

 


