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privind aprobarea Proiectului "1 decembrie 1918 - 1 decembrie 2018, 
Centenarul Romãniei Marl" 

Consiliul local *1 oraului Cománefli, judetul Bacäu, Intrunit in edin4a ordinarä din 
data de 27.10.2017; 

Avánd in vedere: 
Referatul nr. 39864/24.10.2017 prin care Compartimentul Culturà si Sport din 

cadrul aparatului de specialitate a Primarului oraului Comäne$i solicitA aprobarea 
Proiectului "1 decembrie 1918 - 1 decembrie 2018, Centenarul României Man" 

Expunerea de motive nr. 39864/24.10.2017 a Primarului oraului Comaneti; 
Rapoartele de avizare favorabila ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 

In conform itate cu prevederile: 
- Art 5, aim (3) ci (4) çj  art 20, lit ,,i,, din Legea nr. 273/2006 privindJmnanjele 

pub/ice locale. 
In temeiul art. 36, alin.4, lit."a" , alin (6), lit ,,a,, pet. 1), pet. 4), art.45, aIm. 1, 

art 48 aIm 2) si al art. 115 din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001, 
republicata i modificatà, adoptá urmätoarea 

ir 
- L L4  X 

Art.! Consiliul Local al oraului Comàneti aproba Proiectului "1 
decembrie 1918 - 1 decembrie 2018, Centenarul Romãniei Man" cat §i a platii de 
la bugetul local a sumei de 80.000 lei, conform anexei care face parte integranta la 
prezenta. 

Art.3 	Prezenta hotArâre se comunicã Institutiei Prefectului Bacau, 
Primarului orasului Comaneti, Compartimentului Cultura, Directiei Economice, 
serviciilor i compartimentelor interesate din cadrul UAT Orau1 Comaneti, 
pentru ducere la Indeplinire. 

Presedinte de edintä, .O 	 Contrasemneaza, 
Consilier local, 	* 	. 	'" 	Secretarul orauIui, 
Ghiurcä Ion 	... 	 * 	jurist Daniela Chinilä 
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Anexà la proiect de hotarâre 

Bugetului estimativ al Proiectului "1 Decembrie 1918 - 1 Decembrie 
2018, Centenarul Romãniei Man", 

1. Mica Unire de la 24 ianuarie 1859, primul pas spre Romãnia Mare: 
- drapele tricolore (40x60 cm) = 1500 tel 
2. "Deseneazä România Mare": 
- cocarde mici personalizate = 800 tel 
- consumabile 2 000 lei 
3. "Trecutut de tângá noi"- legende locale: 
- cheltuieli cu tipàrirea brourilor : 4 000 lei 
- premii pentru elevi si profesori càri = 5 000 lei 
- consumabile: 100 tel 
4. Concurs de eseuri cu tema "1 decembrie 1918 - 1 decembrie 2018 
Centenarul României Moderne": 
- Härti "Romania si Marea Unire") = 600 lei (fa-rá TVA) 
- Cär "România Marea Unire" =2 000 tel 
- consumabile 1 000 lei 
5. "Eroi an fost, erol sunt Inca!"- cinstirea veteranitor de räzboi prin vizite la 
domiciliul acestora. 
- cheltuieli protocol: 2 000 tel 
6. Simpozion cu tema "Pästrarea identitafii nationale,  In context european." 
- cheltuieli protocol: 1 000 lei 
- consumabile: 1 000 lei 
- fanioane tricolore: 200 lei 
- cdqi pentru premii pentru elevi si profesori: 6 000 tel 
7. Comemorarea Eroilor Neamului si aniversarea a 100 de ani de la Intregirea 
Romãniei, la Cimitirul International at Eroilor din Cománefli. 
- coroane: 2 000 tel 

- fanfara garnizoanei si gamizoana Bacau =3 200 tel 
- cocarde man: 2 000 lei 
- cheltuieli protocol: 1000 tel 
- drapele tricolore mari 4100 tel 
- premii carti: 8. 240 tel 
8. Alte cheltuieli organizate de Proiectul" 1 Decembrie 1918 - 1 Decembrie 
2018, Centenarul Romãniei Marl", - 32.260 tel 

TOTAL =  80.000 tel 
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