
 

  

 
    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  
COMUNA BAHNA 

CONSILIUL LOCAL  
 

H O T Ă R Â R E 
privind Programul de activități pentru organizarea  

 Zilei comunei BAHNA, județul NEAMT  
 

Consiliul  Local al  comunei Bahna, judeţul  Neamţ, intrunit in sedinta ordinara din 29.08.2019 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive a primarului comunei BAHNA nr. 1891/28.08.2019  

 Hotărârea Consiliului local al comunei BAHNA nr.30/22.04.2019 prin care s-a aprobat bugetul 

local al comunei BAHNA pentru anul 2019; 

 Hotărârea Consiliului local al comunei BAHNA nr.53/31.07.2019 prin care s-a aprobat 

sarbatorirea zilei comunei Bahna 

 art. 20 și Anexa 2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

 Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

In temeiul art.45, alin.(1), art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia 

Publica Locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  

 

HOTARASTE: 
 

Art.1.(1)Se aprobă Programul de activități prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

(2)Evenimentul se organizează în satul Brosteni – zona VALEA FANTANILOR. 

Art.2.(1) Pentru finanțarea cheltuielilor ocazionate cu ocazia evenimentului, se vor utiliza 
resurse bănești legal constituite în bugetul comunei BAHNA si din sponsorizări . 

 (2)  Primarul comunei Bahna va contracta serviciile de organizare a manifestării cultural-

artistice, în conformitate cu legislația în vigoare privind achițiziile publice și va dispune orice alte 
măsuri administrative pentru organizarea evenimentului.  

Art.3.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţilor şi persoanelor interesate. 
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Anexa  la H.C.L.  
nr.66/29.08.2019 

 
 

PROGRAM  
ZIUA COMUNEI BAHNA 

 
DUMUNICĂ 8 SEPTEMBRIE 2019 

 
 
 

13,00 - 13,30 Muzica populara - SANDU  IONUT din Izvoare 

13,30 - 14,00 Programul scolilor din comuna 

14,00 - 15,00 DESCHIDEREA  

(Cuvantul   primarului ,invitati ,slujba preotilor ,premiere cupluri) 

15,00 - 15,45 Muzica populara  IONELA BRANISTEANU 

15,45 - 16,30 Muzica populara  DIANA SARBU 

16,30 - 17,15 Muzica usoara - GLANCE 

17,15 - 17,45 Ansamblul - FLORICICA DE LA MUNTE 

17,45 – 18,00 Muzica populara  VIORICA MACOVEI 

18,00 -  20,00 Ansamblul - FLORICICA DE LA MUNTE 
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