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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
numar: 6 din data: 23.06.2017 

privind aprobarea  organizării și desfășurării zilelor comunei Socodor 2017”Praznic de Pită 

Nouă” în perioada 13-15 august 2017 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA 

DATA DE 28 IUNIE 2017 

Având în vedere, 

- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, înregistrată cu nr.2269/23.06.2017 la  

Proiectul   de   hotărâre   privind   aprobarea  organizării și desfășurării zilelor comunei Socodor 2017 

”Praznic de Pită Nouă” în perioada 13-15 august 2017; 

- referatul de specialitate înregistrat sub nr.2270/23.06.2017; 

-  prevederile art. 20, lit. h) şi lit. i) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Socodor pe 

anul 2017, rectificat; 

- prevederile art.36 alin.2 lit (d) și alin.(6) lit.a) pct.4 din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.b), art.115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Evenimentul cultural-artistic și sportiv „Praznic de Pită Nouă”, prilejuită de ZILELE 

COMUNEI SOCODOR se organizează în perioada 13-15 august 2017.  

Art.2: (1) Evenimentul se va desfăşura în centrul comunei Socodor în curtea Școlii 

Gimnaziale”Iustin Mrsieu”, la Căminul Cultural Socodor și la Baza Sportivă ”Vulturii” Socodor;  

                        (2) Primarul comunei Socodor va asigura închiderea circulaţiei în zona desfăşurării 

evenimentului pe perioada desfășurării paradei portului popular, va lua măsuri de amenajare a scenei 

şi delimitarea zonelor de comercializare de produse şi servicii.  

Art.3 – (1) Pentru finanţarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentului, se vor 

utiliza resursele băneşti legal constituite în bugetul comunei Socodor, provenind din alocații bugetare 

și sponsorizări.  

(2) Bugetul total al evenimentului nu va depăşi suma de 120.000 lei, conform 

Hotărârii Consiliului Local nr.57 din 31 mai 2017.  

(3) Primarul comunei Socodor va contracta serviciile de organizare a manifestării 

cultural-artistice, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice şi va dispune orice 

alte măsurile administrative necesare pentru organizarea evenimentului.  

            Art.4     Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi perosanelor interesate, se  duce la 

cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se 

comunică cu Instituţia Prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ.      
 
  Iniţiatorul proiectului de hotărâre,     Avizat, 
                   Primar,                                                                          Secretar, 

          Jura Ioan Dimitrie                                                               Crişan Gheorghe                                     
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CABINET PRIMAR 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Expunere de motive pentru Proiectul de Hotărâre privind aprobarea  organizării și 
desfășurării zilelor comunei Socodor 2017”Praznic de Pită Nouă” în perioada 13-15 

august 2017 
           Subsemnatul JURA IOAN DIMITRIE  primar   al Comunei Socodor,  prezint 
expunerea de motive cu privire la  proiectului de hotărâre referitor la aprobarea   organizării 
și desfășurării zilelor comunei Socodor 2017 ”Praznic de Pită Nouă” în perioada 13-15 
august 2017. 

Agenda culturală pentru anul 2017 cuprinde manifestări devenite deja tradiţie în  
localitatea noastră. Cultura şi tradiţia locului este şi va rămâne unul dintre cele mai 
accesibile limbaje de comunicare. Redescoperirea şi valorificarea tradiţiilor noastre, 
conservarea şi promovarea culturii sunt principiile care au stat la baza întocmirii acestui 
raport.  

Programele şi activităţile culturale la nivelul localităţii noastre în anul 2017, se vor  
desfăşura conform planificărilor principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi 
educative care se desfăşoară în comuna Socodor în anul 2017, pentru a oferi unui public 
cât mai larg liberul acces la manifestări culturale de calitate, care vor contribui la păstrarea 
tradiţiilor şi valorilor specifice.  

Tradiţiile şi obiceiurile specifice zonei noastre sunt parte din cultura tradiţională  
românească şi, ca atare, organizarea de activităţi culturale constituie oportunităţi de a 
promova o imagine a potenţialului cultural local şi zonal.  
Una dintre manifestările cultural-artistice menţionată în agenda culturală este “PRAZNICUL 
DE PITĂ NOUĂ”, respectiv sărbătoarea comunei Socodor. Această manifestare s-a bucurat 
de un ecou deosebit încă din anul 2010, când a avut loc prima ediţie a Zilelor comunei 
Socodor organizate în aer liber. 
  Sărbătoarea anuală organizată pentru celebrarea comunei Socodor, este o 
manifestare culturală complexă, cu participarea ansamblurilor folclorice din judeţul Arad și 
județele învecinate, a ansamblului folcloric local, a artiştilor români de muzică uşoară şi 
populară consacraţi.  

Scopul organizării acestor activităţi şi manifestări culturale este de a satisface nevoile 
culturale comunitare prin oferirea de produse şi servicii culturale diverse, de creştere a 
gradului de acces, de participare a cetăţenilor la viaţa culturală. 

Evenimentul se va organiza în centrul comunei Socodor, în curtea Școlii Gimnaziale 
”Iustin Marșieu”, în incinta Căminului Cultural și la baza sportivă ”Vulturii”. Scena va fi 
amplasată în curtea Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu” Socodor. Finanţarea cheltuielilor 
pentru organizarea Zilelor comunei Socodor se va face în principal din sume provenite din 
bugetul local și sponsorizări.  

Față de cele arătate mai sus , propun apobarea proiectului de hotărâre privind 
aprobarea organizării și desfășurării zilelor comunei Socodor 2017 ”Praznic de Pită Nouă” în 
perioada 13-15 august 2017. 
 

 

  PRIMAR 

      JURA IOAN DIMITRIE 
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REFERAT 
Privind aprobarea organizării și desfășurării zilelor comunei Socodor 2017 ”Praznic de Pită 

Nouă” în perioada 13-15 august 2017 

 

 
Subsemnaul Nan Ioan, directorul Căminului Cultural Socodor , cu privire  proiectul de 

hotărâre privind aprobarea  organizării și desfășurării zilelor comunei Socodor 2017”Praznic de Pită 

Nouă” în perioada 13-15 august 2017, prezint următoarele argumente: 

- agenda culturală pentru anul 2017 cuprinde manifestări devenite deja tradiţie în  

localitatea noastră. Cultura şi tradiţia locului este şi va rămâne unul dintre cele mai accesibile limbaje 

de comunicare. Redescoperirea şi valorificarea tradiţiilor noastre, conservarea şi promovarea culturii 

sunt principiile care au stat la baza întocmirii acestui raport.  

- programele şi activităţile culturale la nivelul localităţii noastre în anul 2017, se vor  

desfăşura conform planificărilor principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi 

educative care se desfăşoară în comuna Socodor în anul 2017, pentru a oferi unui public cât mai larg 

liberul acces la manifestări culturale de calitate, care vor contribui la păstrarea tradiţiilor şi valorilor 

specifice.  

- tradiţiile şi obiceiurile specifice zonei noastre sunt parte din cultura tradiţională  

românească şi, ca atare, organizarea de activităţi culturale constituie oportunităţi de a promova o 

imagine a potenţialului cultural local şi zonal.  

Una dintre manifestările cultural-artistice menţionată în agenda culturală este “PRAZNICUL 

DE PITĂ NOUĂ”, respectiv sărbătoarea comunei Socodor. Această manifestare s-a bucurat de un 

ecou deosebit încă din anul 2010, când a avut loc prima ediţie a Zilelor comunei Socodor 

organizate în aer liber. 

 Sărbătoarea anuală organizată pentru celebrarea comunei Socodor, este o manifestare 

culturală complexă, cu participarea ansamblurilor folclorice din judeţul Arad și județele învecinate, a 

ansamblului folcloric local, a artiştilor români de muzică uşoară şi populară consacraţi.  

Scopul organizării acestor activităţi şi manifestări culturale este de a satisface nevoile 

culturale comunitare prin oferirea de produse şi servicii culturale diverse, de creştere a gradului de 

acces, de participare a cetăţenilor la viaţa culturală.  

Concluzii: proiectul de hotărâre îndeplineşte cerinţele de necesitate, oportunitate şi poate fi 

înaintat spre aprobare Consiliului Local al comunei Socodor.  

 

 

Director cămin cultural, Bibliotecar,  

Învâțător Nan Ioan 

 


