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PR.oTECT DE rror.AnAnrc
privind aprobarea editlrii bianuale a revistei de culturi

,, AD Mutrium"

PRIMARUL MUNICIPIULUI MOTRU, EC. MOREGA COSTEL COSMIN

Avdnd tn vedere:

2023 qi estim[ri 2024 - 2026 Si Bugetul Institufiilor Publice gi Activitifilor Finanfate Integral sau
Pa(ial din Venituri Proprii pe anul 2023 Si estimdri 2024 -2026;

ulterioare;

completlrile ulterioare;

normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul art.136, alin.l din O.U.G.nr.57t20l9 privind Codul administrativ,
cu modificlrile ;i completirile ulterioare,

PROPUNE:

Art.l. Se aprobl editarea bianuall a revistei de culturi, AD Mutrium".

Art.2. Se aprobl alocarea din bugetul local al Municipiului Motru a sumelor necesare
editirii Ei publicirii bianuale a revistei culturale Ad Mutrium intr-un triaj de 200
exemplare/numIr, format A4 color, ce vor fi distribuite gratuit institufiilor ;colare qi
culturale, oamenilor de culturi, invita{ilor;i participan{ilor la activitlfile culturale.

Art.3. Prevederile hotf,ririi vor fi duse la indeplinire de Serviciul Buget, Finan(e,
Contabilitate din cadrul Primiriei Municipiului Motru Ei Direc{ia pentru CulturI,
Activitl{i de Sport;i Tineret.

Art.4. HotIrflrea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Institufiei Prefectului,
Serviciului Buget, Finan{e, Contabilitate din cadrul Primiriei Municipiului Motru ;i
Direc{iei pentru Culturi Activitifi de Sport Ei Tineret.
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Referat de aprobare
privind

aprobarea editlrii bianuale a revistei de culturl
,rAd Mutrium"

Protejare4 conservarea, transmiterea, promovarea qi punerea in valoare a
culturii traditionale qi a patrimoniului cultural local se num5r6 printre obiectivele
prioritare ale administraliei publice locale.

Av6nd in vedere

- faptul c[ revista de cultur6 Ad Mutrium a fost fondat6 in anul 1997, in
cadrul Casei de Culturd Motru, cu ISSN propriu, cu aparilie trimestrial[. Revista a

apdrut tntr-un tiraj limitat, din anul 2003 incet6ndu-se aparilia acesteia din lips6 de

resurse financiare;

- in anul 2017 s-a reluat aparilia revistei Ad Mutrium intr-un tiraj restrdns,

insuficient pentru nevoile comunitdfli, fondurile necesare fiind asigurate din
sponsoriz6ri qi dona{ii;

- tn anul 2022, inbaza HCL Motru nr. 169/08.12.202L, revista de cultur[
AdMutrium a fost editatd qi publicatl cu fonduri de la bugetul local;

propunem aprobarea aloc[rii din bugetul local al Municipiului Motru a

sumelor necesare editSrii gi publicirii bianuale a revistei de culturf, Ad Mutrium
intr-un tiraj de 200 exemplare/numir, format A.4 color, ce vor fi distribuite gratuit
institu{iilor gcolare gi culturale, oamenilor de cu1tur6, invitalilor qi participan{ilor la
activit[1i culturale.
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PRIMARIA MLINICIPIULUI MOTRU

DIRECTIA PENTRU CULTURA, ACTIVITAIT
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privind
aprobarea editlrii bianuale a revistei de culturl

,,Ad Mutrium"

Avdnd in vedere:

- referatul de aprobare la proiectul de HCL privind aprobarea editlrii
bianuale a revistei de cultur[,,Ad Mutrium";

- Revista de culturA Ad Mutrium a fost fondati in anul 1997, in cadrul

Casei de Culturd Motru, cu ISSN propriu, cu aparilie trimestrialE. Revista a

apirut tntr-un tiraj limitat, in condilii tehnice modeste, din anul 2003 incetdndu-

se aparilia acesteia din lipsd de resurse financiare;
- in anul 2017 s-a reluat aparilia revistei Ad Mutrium intr-un tiraj restrdns,

fondurile necesare fiind asigurate din sponsorafui qi donalii;
- seria noul a revistei Ad Mutrium s-a bucurat de succes atdt in rdndul

consumatorilor de culturd" respectiv membrii comunitf,lii locale motrene, cdt gi

in rdndul creatorilor de cultur6, in paginile acesteia reg6sindu-se materiale
valoroase ale unor autori recunoscufi la nivel local, judetean qi na{ional;

- incepdnd cu anul 2022, inbaza HCL Motru nr. 1691A8.D.2021, revista
de cultur6 AdMutrium a fost editatd qi publicatd cu fonduri de la bugetul local;

consider6m cd proiectul de hot[r6re este oportun qi intocmit cu respectarea

prevederilor legale.

Fa[6 de cele relatate apreciem c5, potrivit legislaliei administra{iei publice,
este de competen{a Consiliului Local dezbaterea qi aprobarea proiectului de

hot6rdre.
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