
ROMANIA
JUDBTUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
PRIMARIA

PR.OTECT fDE rroTAnAnrc,
privind organizarea evenimentului cultural-artistic ,rFestivalul Toamnei Motrene"

PRIMARUL MUNICIPruLUI MOTRU, EC. MOREGA COSTEL COSMIN:

Avilnd tn vedere:

completdrile ulterioare;

actelor normative, republicatd cu modificdrile si completdrile ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 136, alin.l din O.U.G.nr.57l20l9 privind Codul administrativ,
cu modificlrile qi completirile ulterioare,

PROPUNE:

LL

Art.l. Consiliul Local Motru ;i Primlria Municipiului Motru prin Direc{ia
Activitl{i de Sport qi Tineret , organizeazi evenimentul cultural-artistic
Toamnei Motrene" in perioada2l-22-23 octombrie 2022 .

de Culturi
,, Festivalul

Art.Z. Prevederile hotlrffrii vor fi duse la indeplinire de Primarul Municipiului Motru,
Direc{ia de Culturi Activit6{i de Sport Ei Tineret qi Serviciul C.S.P.L.P.P.M. din cadrul
Primlriei Municipiului Motru .

Art.3. Hotlrirea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Institu{iei Prefectului,
Direcfiei de Culturi Activiti{i de Sport Ei Tineret qi Serviciului C.S.P.L.P.P.M. din cadrul
Primlriei Municipiului Motru.

AVIZAT ALITATE
SECRETAR ENERAL

EC. MO STRO GINA*
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REFERAT DE APROBARE
privind

orga,ntza,rea evenimentului cultural-artistic
,,FESTfVALUL TOAMNEI MOTRENE"

in Municipiul Motru

in toate zonele {6rii se organizeazd, odatd cu sosirea toamnei, manifestAri

cultural-artistice asociate acestui anotimp sub diverse denumiri (Ziua recoltei,

Festivalul toamnei etc.). $i in municipiul Moffu s-au organizatinperioada toamnei

astfel de evenimente cultural-artistice, membrii comunitalii locale participand in
numtrr mile la acestea.

Avdnd in vedere solicit6rile cetdtenilor qi agenlilor economici din municipiul
Motru privind organizarea unui eveniment cultural artistic in perioada toamnei, cdt

qi faptul cf, ?ncepdnd cu anul 2019 nu a mai fost posibil6 organizarea acestui tip de

evenimente din cauza restricfiilor sanitare, propunem organizarea de c6tre

Consiliul Local Motru qi Primlria Municipiului Motru, prin Direclia de Cultur6,
ActivitAti de Sport gi Tineret, a unei manifestiri cultural-artistice complexe,

cuprinzdnd spectacole artistice, t6rg de produse alimentare, industriale qi

meqtequg5reqti, parc de distracfii pentru copii qi tineret, care s[ r[spundd
exigentelor gi cerinlelor tuturor categoriilor de public, prin care sd promov[m
imaginea municipiului, cu denumirea ,,FESTIVALUL TOAMNEI MOTRENE" in
Municipiul Motru, in perioada2l-22-23 octombrie 2022.

De asemenea, av6nd in vedere timpul foarte scurt, propunem inscrierea de

urgentd pe ordinea de zi a dezbaterii acestui proiect de hot6r6re in Consiliul Local
Motru.
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PRIMARIA MUMCIPruLUI MOTRU

DIRECTIA PENTRU CULTLIRA, ACTIVITAp
DE SPORT $I TINERET

RAPORT DE SPECIALITATE
privind organizarea evenimentului cultural-artistic

,,FESTIVALUL TOAMNEI MOTRENE" in Municipiul Motru

Avdnd in vedere:

- proiectul de hotirdre privind organizarea evenimentului cultural-
artistic ,,FESTIVALIIL TOAMNEI MOTRENE" in Municipiul Motru

- referat de aprobare privind organizaea evenimentului cultural-artistic

,,FESTIVALUL TOAMNEI MOTRENE" in Municipiul Motru
- solicitirile cetIfenilor din comunitatea motrean6;

apreciem ca fiind beneficl qi utilS comunitdlii locale derularea unei
manifestiri cultural-artistice complexe avdnd ca scop principal promovarea
imaginii Municipiului Motru.

Considerftm c5 proiectul de hotirdre este intocmit cu respectarea
prevederilor legale gi, fa\d de motivele expuse, apreciem cd este de

competenla Consiliului Local dezbaterea qi aprobarea acestuia in forma
prezentatd.
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