ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Programului de activitate
- pentru CULTURA – pe anul 2019

Avand in vedere prevederile cuprinse in
art.36 alin.(1), alin. (2), lit.d) si alin.(6) lit.a), pct.1, 4, 5 din Legea
nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare;
O.U.G.nr.118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea
activitatii asezamintelor culturale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Legea nr.334/2002 – Legea bibliotecilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Vazand expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte, raportul
intocmit de catre Centrul Cultural al orasului Valenii de Munte, prin care se propune
aprobarea Programului de activitate pentru Cultura pe anul 2019 si raportul Comisiei
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:
Articol unic. Aproba Programul de activitate - pentru CULTURA, pe anul
2019, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Popescu Constantin - Gabriel

CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR – Onoiu Elena - Adina

VALENII DE MUNTE 31 ianuarie 2019.
NR.________.

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
PRIMARIA
BIROUL ADMINISTRATIE PUBLICA
NR._______/_______________

RAPORT
privind programul principalelor manifestări cultural - artistice al Centrului
Cultural pentru anul 2019
Centrul Cultural al orașului Vălenii de Munte este organizat și funcționează în
temeiul prevederilor O.U.G. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea
activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare, iar prin
Hotărârea Consiliului Local nr.6/31.01.2013, s-a aprobat înființarea, organizarea și
funcționarea Centrului Cultural al orașului Vălenii de Munte, instituție publică de cultură,
cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte.
Activitățile Centrului Cultural al orașului Vălenii de Munte se vor desfășura și în
anul 2019 în strânsă colaborare cu instituțiile de învățământ din localitate, cu organizațiile
non guvernamentale locale, județene și naționale și cu instituțiile de profil din sectorul
public, manifestând un real interes în organizarea activităților privind continuarea
celebrării CENTENARULUI MARII UNIRI.
Pe lângă evenimentele marcate în calendarul principalelor manifestări culturalartistice prezentat de conducerea instituției, se vor duce la îndeplinire obiectivele
specifice Bibliotecii ”Miron Radu Paraschivescu”, ale Clubului Seniorilor ”Armonia”, ale
coralei ”Rapsodia”, ale cercurilor de educație non-formală: teatru, dans modern, dans
popular, canto popular,chitară, pian și limba engleză. Se vor organiza noi spectacole, în
funcție de solicitările cetățenilor sau de noi împrejurări festive. Se va încerca participarea
în parteneriat cu alte organizații pentru accesarea de proiecte culturale și de mobilitate în
cadrul programului european Erasmus. În sprijinul activităților ce se vor desfășura în
cadrul Centrului Cultural, vor fi prevăzute achiziții de obiecte de inventar, precum și
lucrări de reparații și modernizări.
În acest context, Centrul Cultural al orașului Vălenii de Munte inițiază proiecte şi
programe cu caracter cultural, social, recreativ, educativ etc. având ca beneficiari cetățeni
ai orașului Vălenii de Munte, asigurând accesul acestora la oportunitățile şi resursele
necesare pentru a participa pe deplin la viața socială şi culturală şi pentru a se bucura de
un standard de viață considerat normal/dezirabil în societatea în care trăiesc.
Pentru ca Centrul Cultural al Orașului Vălenii de Munte sa-și poată duce la
îndeplinire misiunea și obiectivele propuse în anul 2019 și să își poată desfășura
activitatea în bune condiții, rog Consiliul Local al orașului Vălenii de Munte să aprobe
programul propus.

INTOCMIT,
SEF BIROU A.P.L.,
Savulescu Mariana

