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ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea

PROIECT DE HOTĂRÂRE
perioada 08 -10 septembrie 2017 a Festivalului
"September Fest"

organizării in

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BOTOŞANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugure1 Flutur privind aprobarea organizării in
perioada 08 - la septembrie 2017 a Festivalului "September Fes!",
având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Centrul Informaţii Cetăţeni şi Direcţia
Economică, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în baza prevederilor art, 36 alin. (6) lit. a) pct. 4 din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu
modificările şi completări le ulterioare,
în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completări le
ulterioare,
HOT ĂRĂŞTE:
Art.l (l) Se
(2)

aprobă

Locaţie:

organizarea în perioada 08

~

Centrul Istoric al municipiului

10 septembrie 2017 a Festivalului "September Fest".
Botoşani,

precum

şi instituţiile de cultură

municipale.

(3) Evenimentul se va realiza cu finanţare de la bugetul local în sumă de 50.000 lei şi prin
încheierea de protocoale de parteneriat. În schimbul folosirii locului public se va achita contravaloarea
spectacolelor artistice şi a focului de artificii.
(4) Programul acţiunilor:
• 8 - 10 septembrie - Spectacole în aer liber cu arttşti locali ŞI naţionali, precum ŞI
spectacole ale instituţiilor de cultură ale municipiului.
(5) La încheierea parteneriatului se va avea în vedere ca valoarea totală necesară desfăşurării
evenimentului (plată artişti, publicitate, etc.) să nu fie mai mică decât valoarea taxei de folosire a
locului publ ic.
Art.2 La data intrării În vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 177/31.07.2017 se abrogă.
Art. 3 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate va asigura ducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
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Informaţii Cetăţeni

Direcţia Economică

Nr. 19506 din 23.08.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea organizării În perioada 08 - 10 septembrie 2017 a Festivalnlni
"September l"est"

Prin HCL nr. 177/31.07.2017 s-a aprobat organizarea acestui eveniment în perioada 7 - 9
septembrie 2017, aşa cum se poate observa nu era prinsă şi ziua de 10 septembrie, zi de duminică
adecvată desfăşurării unui astfel de eveniment.
În acest sens, propunem abrogarea hotarârii mai sus menţionate şi aprobarea desfăşurării
evenimentului în perioada 8 - 10 septembrie ac. în aceleaşi conditii iniţiale.
Locaţie: Centrul Istoric al municipiului Botoşani, precum şi instituţiile administrative şi de
municipale.
Finanţarea evenimentului se va realiza cu finantare de la bugetul local în sumă de 50.000
lei şi prin încheierea de protocoale de parteneriat, în schimbul folosirii locului public vor achita
contravaloarea spectacolelor artistice. La incheierea parteneriatului se va avea în vedere ca valoarea
totală necesară desfăşurării evenimentului ( plată artişti, publicitate, etc) să nu fie mai mică decât
valoarea taxei de folosire a locului public.
Programul acţiunilor:
•
8 ." 10 septembrie - Spectacole în aer liber cu artişti locali ŞI naţionali,
precum şi spectacole ale instituţiilor de cultură ale municipiului.
cultură

În organizarea evenimentului vor fi implicate toate instituţiile culturale finanţate de la bugetul local şi
alte entităţi, pentru a asigura o paletă cât mai largă de actiuni, astfel încât să satisfacem gusturile
diversificate ale tuturor cetăţenilor municipiului Botoşani.
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