
     România  

 Județul Harghita       

 Orașul Vlăhița        

 Consiliul Local al Oraşului Vlăhiţa   

    Proiect 

Nr. 185/97/S/2021 

  
 

Hotărârea nr. ....../2021 

referitor la organizarea evenimentului 15 martie - Ziua Maghiarilor de Pretutindeni în Oraşul 

Vlăhiţa 

 

 

 

 Consiliul Local al Oraşului Vlăhiţa, întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 185/98/S/2021 al Primarului Oraşului Vlăhiţa, 

Raportul de specialitate nr. 185/99/S/2021 al responsabilului pentru cultură la Casa de Cultură 

„Gábor Áron”, Avizul nr. ......./........................ al Comisiei de specialitate pentru activităţi socio-

culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie al Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, 

 Cu respectarea prevederilor art. 40 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, 

 În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea 

sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și 

completările ulterioare, 

  În temeiul art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196, alin. (1), 

lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

Hotărăşte: 

 

Art. 1. – (1) Se aprobă organizarea evenimentului 15 martie - Ziua Maghiarilor de 

Pretutindeni  în Oraşul Vlăhiţa, în ziua de 15 martie 2021, potrivit programului și în limitele de 

cheltuieli prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. – Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

Oraşului Vlăhiţa,  

 Art. 3. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică Primarului Oraşului 

Vlăhiţa, şi Instituţiei Prefectului Harghita, în condiţiile şi termenele prevăzute de lege. 

 

 Vlăhiţa, la  17.02.2021 

  

 Iniţiat de: 

                

 Primarul Oraşului Vlăhiţa,               Avizat pentru legalitate 

 LŐRINCZ Csaba                Secretar general al Oraşului Vlăhiţa, 

               ÜLKEI Jolán Erika 

                 

 

 



 România        

 Județul Harghita 

 Orașul Vlăhița        

 Consiliul Local al Oraşului Vlăhiţa     

    
 

 

 

Anexă la Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. ..……….../2021 referitor la 

organizarea evenimentului cultural 15 martie - Ziua Maghiarilor de Pretutindeni în Orașul Vlăhița 

 

 

15 martie - Ziua Maghiarilor de Pretutindeni  
 

 

 

I. Programul evenimentului cultural 
 

11:00 – Comemorare în biserica Romano Catolică – Szent András 

 - Discursuri, ceremonia de depunere a coroanelor de flori la monumentul istoric al eroilor 

martiri  

 - Scurt program cultural prezentat de copii din şcoala Mártonffi János 

13:00 – Comemorare în biserica Romano Catolică – Jézus Szent Szíve 

 - Discursuri, ceremonia de depunere a coroanelor de flori 

 - Scurt program cultural, prezentat de copii din şcoala Gábor Áron 

16:00 – Masă festivă 

19:00 -  Expoziţie de artă 

20:00 -  Concertul Filarmonicii de copii cu Husarii în Casa de Cultură Gábor Áron 

 

 

 

II. Bugetul estimat al evenimentului: 

 

- Cheltuieli de masă pentru invitați și formații participante:                      3.000 lei 

- Alte cheltuieli cu această ocazie (coroane de flori, cozonac, apă minerală,):          500 lei 

                                                                                  
 

 

Total cheltuieli:                                                                                             3.500 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 Primarul Oraşului Vlăhiţa,                            

 LŐRINCZ Csaba  



 România 

 Județul Harghita       

 Orașul Vlăhița        

 Primarul Oraşului Vlăhiţa  

    

         

      

Nr. 185/98/S/2021 

 

 

 

 

Referat de aprobare 

cu privire la Proiectul de hotărâre privind organizarea evenimentului 15 martie - Ziua Maghiarilor 

de Pretutindeni în Oraşul Vlăhiţa 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, prin prezenta iniţiem Proiectul de hotărâre privind organizarea 

evenimentului 15 martie - Ziua Maghiarilor de Pretutindeni în Oraşul Vlăhiţa, bazându-se pe 

următoarele 

 

Motive: 

 

 În fapt, arătăm că în data de 15 martie 2021, în Oraşul Vlăhiţa, urmează să fie organizată 

evenimentul 15 martie - Ziua Maghiarilor de Pretutindeni. La acest eveniment sunt invitate husarii 

din localitate, consulul general al Ungariei din Miercurea Ciuc, reprezentanții cultelor religioase din 

localitate și locuitorii orașului.  

 În fiecare an evenimentul începe cu o slujbă religioasă în cele două biserici ale orașului, după 

care urmează discursurile demnitarilor, copiii din școlile respective vor prezenta un scurt program 

cultural, și se termină cu depunerea coroanelor de flori la monumentul istoric. 

 După manifestare reprezentanții cultelor religioase, husarii, consilierii locali, invitații, fanfarii, 

copiii vor fi invitate la masă. 

 Costurile asociate ale evenimentului estimăm la 3.500 de lei, aşa cum rezultă şi din bugetul 

evenimentului anexat la proiectul de hotărâre. Cheltuielile efectuate, aşa cum rezultă din anexa 

proiectului de hotărâre, sunt în concordanţă cu prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 

51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor 

culturale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În preambulul proiectului de hotărâre am invocat prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 

51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor 

culturale, cu modificările şi completările ulterioare care stabilesc regulile de organizare şi ale 

acţiunilor culturale proprii ale instituţiilor publice, inclusiv şi categoriile de cheltuieli care pot fi 

achitate din bugetul local pentru acestea, printre altele. 

 Având în vedere faptul, că până în prezent, legea bugetului de stat nu a fost adoptată, în privinţa 

efectuării cheltuielilor, urmează ca iniţiativa noastră să se conformeze la prevederile art. 40 alin. (1) 

din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

care statuează acela că, „(1) Dacă legea bugetului de stat nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile 

înainte de expirarea exerciţiului bugetar, se aplică în continuare bugetele anului precedent, până la 

aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli neputând depăşi, de regulă, 1/12 din 

prevederile bugetelor anului precedent, cu excepţia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către 

ordonatorii de credite sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situaţia în 

care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent”, fapt pentru care în fundamentarea 

juridică a proiectului de hotărâre am invocat şi aceste prevederi. 



 În ceea ce priveşte propunerea noastră, cu privire la obiectul reglementării, din analiza părţii 

dispozitive se poate observa, că acesta conţine 3 articole, dintre care art. 1 cuprinde dispoziţii de 

fond stabilind voinţa manifestată în privinţa aprobării organizării evenimentului cultural, a 

cheltuielilor aferente acestora, stabilind în forma unei anexe componenta evenimentelor şi bugetul 

alocat acestuia. 

 Celelalte articole cuprind dispoziţii procedurale, stabilind măsura de implementare şi modul de 

aducere la cunoştinţă publică, respectiv de comunicare a actului normativ, în caz de aprobare. 

 Hotărârea, în situaţia aprobării ei, va fi implementat de către autoritatea executivă a 

administraţiei publice locale, respectiv prin coordonarea Primarului Oraşului Vlăhiţa, urmând ca 

măsurile de implementare să constă în acţiuni organizatorice concrete efectuate, prin implicarea 

directă al responsabilului pentru cultură din cadrul Casei de cultură „Gábor Áron”. 

 În drept, invocăm prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 

privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. 

a), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 Ţinând cont de motivele sus prezentate, respectiv de competenţa decizională a Consiliului 

Local al Oraşului Vlăhiţa în această privinţă, propunem aprobarea Proiectului de hotărâre privind 

organizarea evenimentului 15 martie - Ziua Maghiarilor de Pretutindeni în Oraşul Vlăhiţa. 

 

 Vlăhiţa, 17.02.2021. 

 

 Iniţiator: 

 

 Primarul Oraşului Vlăhiţa,  

 LŐRINCZ Csaba  



 România  

 Județul Harghita       

 Orașul Vlăhița        

 Primarul Oraşului Vlăhiţa     

 Casa de cultură „Gábor Áron” 

         

     

Nr. 185/99/S/2021 

 

Raport de specialitate 

referitor la Proiectul de hotărâre privind organizarea evenimentului 15 martie - Ziua Maghiarilor de 

Pretutindeni în Oraşul Vlăhiţa 

 

 În temeiul prevederilor art. 136 alin. (3) lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, republicată cu modificările şi completările ulterioare,, primind spre analiză 

Proiectul de hotărâre privind organizarea evenimentului 15 martie - Ziua Maghiarilor de 

Pretutindeni în Oraşul Vlăhiţa, facem următoarele observaţii: 

 Analizând Proiectul de hotărâre privind organizarea evenimentului 15 martie - Ziua 

Maghiarilor de Pretutindeni în Oraşul Vlăhiţa, iniţiat de Primarul Oraşului Vlăhiţa,  în conformitate 

cu prevederile art. 136 alin. (1), (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, observăm, că obiectul acestuia 

se referă la aprobarea organizării evenimentului 15 martie - Ziua Maghiarilor de Pretutindeni în 

Oraşul Vlăhiţa.  

 Din conţinutul actului de motivare, respectiv al Referatului de aprobare al Primarului Oraşului 

Vlăhiţa, identificăm ca motive de fapt  acela, că în data de 15 martie 2021 în Oraşul Vlăhiţa, 

urmează să fie organizată evenimentul cultural numit 15 martie - Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.  

 După cum arată şi iniţiatorul, acest eveniment cultural se organizează în fiecare an în localitatea 

Vlăhița, și în anul acesta sarcina organizării acestui eveniment revine Oraşului Vlăhiţa. 

 Programul include adunarea participanților în fața bisericii romano-catolice, după care va fi 

oficiată o slujbă religioasă, urmată de scurt moment cultural, depuneri de coroane de flori. 

 Ceremonia va fi acompaniată de episcopul reformat și unitarian, vor rosti cuvântări ca și 

primarul Orașului Vlăhița. Defilarea cu fanfară și husari va fi spre partea sudică a orașului, unde 

ceremonia de sărbătoare va fi repetată. 

 După manifestare reprezentanții cultelor religioase, husarii, consilierii locali, invitații, fanfarii, 

copiii vor fi invitate la o masă festivă. 

 Costurile asociate ale evenimetului festival concurs estimăm la 3.500 de lei, aşa cum rezultă şi 

din bugetul evenimentului anexat la proiectul de hotărâre. Cheltuielile efectuate, aşa cum rezultă din 

anexa proiectului de hotărâre, sunt în concordanţă cu prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului 

nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor 

culturale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Analizând preambulul proiectului de hotărâre, observăm, că iniţiatorul a invocat prevederile 

legale ale Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 

programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare care 

stabilesc regulile de organizare şi ale acţiunilor culturale proprii ale instituţiilor publice, inclusiv şi 

categoriile de cheltuieli care pot fi achitate din bugetul local pentru acestea, printre altele. 

 Referitor la partea dispozitivă a proiectului de hotărâre, observăm că acesta conţine 3 articole, 

dintre care art. 1 cuprinde dispoziţii de fond stabilind voinţa manifestată în privinţa aprobării 

organizării evenimentului cultural a cheltuielilor aferente acestora, stabilind în forma unei anexe 

componenta evenimentelor şi bugetul alocat acestuia. 

 În concluzie, ţinâd cont de competenţa materială şi teritorială a Consiliului Local al Oraşului 

Vlăhiţa, propunem admiterea proiectului în forma iniţiată. 

Vlăhiţa, 17.02.2021. 

 

 Referent cultural, 

GYÖRGY László 


