ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

Anexa nr. 5 la H. C.L. nr. 23/2018
Lista programelor de activităţi sau acţiuni
pentru realizarea cărora se alocă fonduri din
bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii
Nr.
crt.

Denumirea programelor
de activităţi sau acţiuni

1

Ziua Comunei
“Gălăuţaşul în
sărbătoare”14-15 august 2018
Centenarul Marii Uniri
1 Decembrie 2018

2

3

4

5

6

Sarbatorirea Pomului
de Crăciun şi a
Revelionului
Târgul Crescătorilor de
Animale editia a V-a,
septembrie 2018

Ziua Persoanelor
Vârstnice1 octombrie 2018
Ziua Copilului
1 iunie 2018

Obiective urmărite

Suma alocată
din buget
-mii lei-

Promovarea
comunei,
a
produselor
tradiţionale; Întâlnirea fiilor satului românesc,
a personalităţilor; activități sportive, cultural și
artistice
Omagierea ”Centenarului Marii Uniri de la
1918 si al Războiului pentru Intregirea
Neamului"; depunere de coroane la
monumentele istorice din localitate ; activități
culturale și artistice
Oferirea de pachete cu dulciuri, fructe, copiilor
din comuna Gălăuţaş cu vârsta între 0-14 ani

60

Expozitie de animale;implicarea Asociatiilor de
crescători
de
animale
din
comună;
promovarea comunei, a crescătorilor de
animale, schimb de experienţă între
participantii la târg, atragere asociatii
comercianti, mestesugari, societati comerciale
de profil, institutii abilitate, asiguratori, case de
economii, unitati bancare în vederea
prezentării ofertelor specifice crescătorilor de
animale
Sărbătorirea zilei persoanelor vârstnice din
localitate,
întânirea
fiilor
satului,
a
personalităţilor; activităţi artistice si culturale
Sărbătorirea zilei copilului, activități artistice si
culturale, concursuri tematice

6

Total

25

40

56

3

150

Gălăuţaş, la 15 februarie 2018
Președinte de ședință,
Consilier local,
Rugină Dumitru

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuţaş
Morar Monica-Camelia

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

Anexa nr. 6 la H. C.L. nr. 23/2018
Programul proiectelor de finanțări nerambursabile proprii ale Consiliului
Local Gălăuțaș pe anul 2018

Nr.
crt.

Denumirea program

Obiective urmărite

Suma
alocată din
buget
-mii lei-

1

Program anual de
sprijinire a cultelor
religioase

1.Reparații generale interioară/exterioară
biserica
și anexe bisericești /casă
mortuară/capelă
2.Imprejmuiri / amenajări curți interioare
biserica / casa mortuara/ capela/ casă
parohială
3. Organizare de tabere sociale

20

2

Program anual de
finanțare
nerambursabilă a
programelor, proiectelor
și acțiunilor culturale la
nivelul comunei Gălăuțaș
pe anul 2018

1.Organizarea taberelor tematice pentru
tineri talentați ;
2.Susținerea formațiilor locale de dansuri
3.Organizarea taberelor de schimb pentru
copii și tineri
4.Organizarea diferitelor concursuri școlare
pentru elevi și preșcolari5. Organizarea de acțiuni/activități sportive
de interes local/național
6. Organizarea activităților de sprijinire în
vederea finalizării examenelor de
absolvire.

5

TOTAL

25

Gălăuțaș, la 15 februarie 2018
Președinte de ședință,
Consilier local,
Rugină Dumitru

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuţaş
Morar Monica-Camelia

