
ROMÂNIA 
JUDEłUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI 
 
 

HOTĂRÂRE 
Privind: aprobarea principalelor manifestări  cultural  – artistice, sportive, sociale și  educative care se desfășoară în 

Comunei Călinești, județul Teleorman, pe anul 2017, precum și a unor festivități, întâlni ri oficiale și  de lucru, acțiuni și  
activi tăți organizate de Prim ăria Comunei Călinești, județul  T eleorman 

 
Consiliul Local al Comunei Călinești, județul T eleorman, întrunit în ședinta ordinară din data de 30.01.2017, 

 
AVÂND ÎN VEDERE: 

 
- expunerea de m otive a primarului cu nr. de inregistrare 9/26.01.2017; 
- raportul compartim entului de specialitate, cu nr. de inregistrare 10/26.01.2017; 
- prevederile art. 5, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu 

m odificările și com pletările ulterioare; 
- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “b” și ”d”, alin. (4), li t. “a” și (6), li t. ”a”, pct. 1, 4, 5, 6 și 16 din 

Legea nr. 215/2001 a adm inistrației publice locale, republicată, cu m odificările și  completările ul terioare; 
- avizul favorabil al Com isiei de specialitate pentru progame de dezvol tare economică- socială, buget 

finanŃe, adm inistrarea domeniului public şi privat al com unei, agricultură, gospodări re comunală, protecŃia mediului , 
servicii şi  comerŃ, cu nr.de inregistrare 430/27.01.2017; 

- avizul favorabil al Comisiei pentru învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃia socială, activi tăŃi sportive şi de 
agrement,cu nr.de inregistrare 432/27.01.2017; 

- avizul favorabil al  Comisiei pentru administraŃia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi  liniştii publice a 
drepturilor cetăŃenilor, cu nr.de inregistrare 434/27.01.2017; 

 
În temeiul art. 45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001, a adm inistraŃiei publice locale, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aproba Lista principalelor manifestări cul tural – artistice, sportive, sociale și educative care se 
desfășoară în Comunei Călinești, județul T eleorman, pe anul  2017 precum și a unor festivi tăți , întâlniri  oficiale și de 
lucru, acțiuni și activi tăți organizate de Primăria Comunei Călinești, județul Teleorm an, conform anexei, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Finanțarea cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea manifestărilor prevăzute la art. 1 se face de 
la bugetul local al Comunei Călinești , județul T eleorman, sec țiunea de funcționare, capitolul 67.02 – “Cultură, 
recreere și religie”. 

Art.3. Secretarul Com unei Călineşti va com unica prezenta hotărâre Insti tuŃiei Prefectului - JudeŃul 
Teleorman, în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului Comunei Călinești , județul Teleorman, 
autorităŃilor în drept şi persoanelor interesate, în temeiul prevăzut de lege. 

 
 
        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ Ă                                    CONTRASEMNEAZĂ,  
                  M ARIN FLORIN                                                                                       SECRETAR, 
                                                             JALB Ă MARIUS DUMITRU 
 
 
 
 

CĂLINEŞTI 
NR. 5/30.01.2017



ROMÂNIA 
JUDEłUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI 
 

Anexa la HCL nr. 5/30.01.2017 
 

Lista principalelor manifestări  cultural  – artistice, sportive, sociale și educative care se desfășoară în 
Comunei Călinești, județul T eleorman, pe anul 2017 precum și a unor festivități, întâlniri oficiale și de lucru, acțiuni  și  

activi tăți organizate de Prim ăria Comunei Călinești, județul  T eleorman 
 

Nr. 
crt 

Denumirea m anifestării Data / Perioada Buget estimativ 
- lei  -  

1. Zărezan – sărbătoare tradiŃională a vi Ńei de vie şi  vinului 1 Februarie 3.500 
2. Ziua Femeii 8 Martie 7.500 
3. Ziua Copilului 1 Iunie 1.000 
4. Serbare şcolară la sfârşitul  anului 1 - 20 Iunie 5.000 
5. Hram ul Bisericii „Sf. Cuvioasă Paraschiva” din Licuriciu 14 Octom brie 500 
6. Ziua NaŃională a României 1 Decem brie 500 
7. Hram ul Bisericilor „Sf. Nicolae” din Călineşti  şi  Antoneşti 6 Decem brie 1.000 
8. Serbare de Crăciun 6 - 25 Decem brie 5.000 

 
 
 
 

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ Ă                                    CONTRASEMNEAZĂ,  
                  M ARIN FLORIN                                                                                       SECRETAR, 
                                                             JALB Ă MARIUS DUMITRU 

 
 


