
 
R O M Â N I A  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 
       Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815   
 
 

 HOTĂRÂREA NR. 24/2014 
           Privitor la : Aprobarea programului de manifestări dedicate zilei comunei Lăcusteni şi 
plata sumei de 7.000 lei reprezentând contravaloare prestaţie artistică . 
 
            Consiliul local al comunei LĂCUSTENI judeţul VÂLCEA, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.07.2014, la care participă un nr. de 11 consilieri din nr. total de 11 consilieri în funcţie. 
            Văzând că  dl. Roşca Marian, a fost ales Preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni. 
 AVÂND în vedere: 
            Expunerea de motive nr. 2057/25.07.2014, prezentată de d-nul. primar PUCHIN MARIN, şi 
proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local;  
           Referatul nr.. 2058/25.07.2014, prezentat de dna. Bădiţă Gabriela, contabilul comunei Lăcusteni 
           Contractul de parteneriat nr. 468/25.07.2014, încheiat de primăria comunei Lăcusteni cu Centrul 
Judeţean de Creaţie Vâlcea şi contractul de prestări servicii nr.31/24.07.2014, încheiat între primăria 
Lăcusteni şi Asociaţia Poarta Dorului din comuna Moeciu, judeţul Braşov, ambele având ca obiect prestaţii 
artistice.  
           Avizul comisiei de specialitate  a consiliului local care propune adoptarea proiectului de hotărâre şi 
raportul nr. 2058/25.07.2014, de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de 
secretarul comunei; 
           În conformitate cu prevederile art. 36 alin .(4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 4 şi art. 45 alin. (2) lit. a) din 
Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu completările şi modificările ulterioare 
          În temeiul 115 alin. (1)  lit. b) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată 
cu completările şi modificările ulterioare,  adoptă următoarea  
 

H O T Ă R Â R E: 
 

  Art.1. Se aprobă programul de organizare şi desfăşurare a zilei comunei, constând în 
manifestări reunite sub Genericul „Ziua comunei Lăcusteni – Sărbătoarea Grâului” ce se vor desfăşura 
pe data de 09 august 2014, conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă plata sumei de 7.000 lei, din bugetul local, Cap. 51.02.20 bunuri şi servicii, 
reprezentând contravaloarea prestaţiei artistice . 

Art.3.  Primarul comunei, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 
compartimentul contabilitate, informând Consiliul Local, asupra modului de îndeplinire. 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi comunicată Instituţiei Prefectului 
judeţului Vâlcea, Serviciul Juridic-Controlul Legalităţii Actelor, prin grija secretarului comunei 
Lăcusteni. 

 
Lăcusteni 31.07.2014 
 
 
 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   Contrasemnează,  
            ROŞCA MARIAN                          SECRETAR,  
                                   BRĂNESCU  ADRIAN               
 
 
        



                                                                                           
Anexa nr.1  la HCL  nr. 24. din 31.07.2014 

 
CONSILIUL LOCAL LĂCUSTENI  
JUDEŢUL VÂLCEA 
 

                           PROGRAMUL 
                ACŢIUNILOR ZILEI COMUNEI LĂCUSTENI  
            „SĂRBĂTOAREA GRÂULUI” EDIŢIA A-VIII-A  
                        - 09 AUGUST 2014 - 

 

 ORELE 900- 1200 

              Sfinţirea clopotniţei şi a clopotului la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Lăcustenii de Jos. 

 ORELE 16°°-17°° 

          Întâlnirea anuală a specialiştilor cu fermierii cultivatori de cereale păioase pe tema: “Adaptarea culturii 

grâului la noile condiţii pedo-climatice şi modalităţi de creştere a producţiei”. Participă specialişti ai Camerei 

agricole Vâlcea, D.A.D.R. Vâlcea, A.P.I.A., Centrul de consultanţă zonal, specialişti din localitate şi din 

localităţile vecine, fermieri, alte persoane interesate.    

 ORELE 17°°-18°° 

             Vizitarea expoziţiei de produse cerealiere şi de panificaţie. 

 ORELE 18°°-18³° 

         Festivitatea de acordare de diplome de merit unor cetăţeni ai localităţii care s-au remarcat prin 

obţinerea unor rezultate deosebite la cultura grâului. 

 ORELE 18³°-19³° 

             Program artistic susţinut de elevii Şcolii Gimnaziale Lăcusteni şi de formaţia de dansuri populare fete a 

localităţii.  

 ORELE 19³°-21°° 

            Concert folcloric susţinut de Orchestra Rapsodia Vâlceană. 

 ORELE 21³°-23°° 

            Concert susţinut de solistele de muzică populară Ileana Lăceanu şi Ionela Bran. 

  După orele 23°° 

            Horă populară tradiţională. 

 

           Lăcusteni,  31.07.2014 
     
             

     
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ            Contrasemnează,                                
                       ROŞCA MARIAN                Secretar,                                                        

BRĂNESCU  ADRIAN 
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