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JUDETUL GORJ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUMBEŞTI - JIU
Adresa: Oraşul Bumbeşti – Jiu, Str.Parîngului, Nr.101, Judeţul Gorj, Telefon: 0253/463465, Fax: 0253/463872
www.bumbesti-jiu.ro / e-mail: primaria@bumbesti-jiu.ro

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Agendei Culturale a Orașului Bumbești – Jiu pentru anul 2020
Consiliul Local al Orașului Bumbești – Jiu, județul Gorj,
Avind in vedere :
prevederile art. 129, alin. 2, lit. d si alin. 7, lit. d din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ
;
- prevederile OUG nr. 118 / 2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității
asezămintelor culturale, actualizată cu modificările și completările ulterioare ;
- adresa nr. 640 / 01.10.2019 a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Gorj, înregistrată la Primaria Orașului Bumbești - Jiu sub nr. 11187 / 01.10.2019;
- art. 8, alin. 1 din ROF al Casei de cultură “ Gheorghe Tătărescu “ Bumbești – Jiu aprobat prin HCL
nr. 63 / 2010 ;
- referatul de aprobare nr. 11352, / 04.10.2019 ;
- raportul de specialitate nr. 11799 / 14.10.2019 ;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local,
În temeiul art. 139, alin. 1 din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă Agenda Culturală a Orașului Bumbești – Jiu pentru anul 2020, conform Anexei 1 la
prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Orașului
Bumbești – Jiu, prin compartimentul din cadrul aparatului de specialitate - Casa de cultură “ Gheorghe
Tătărescu “ Bumbești – Jiu.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Orașului Bumbești – Jiu, persoanelor
nominalizate cu ducerea la îndeplinire, Instituției Prefectului – Județul Gorj în vederea exercitării controlului de
legalitate și va fi facută publică prin afișare.
Adoptată astăzi : 31.10.2019
Președinde de ședință,
CONSILIER,
ing. CIRLEA DAFIN

Nr . 119
Bumbești-Jiu

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
Jr. NICOLAE BUCȘENARU

Adoptată cu votul a 15 consilieri pentru,
- consilieri împotrivă, - abțineri, din cei 15 consilieri prezenți
la ședința ordinară, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Anexa nr. 1 la HCL nr.
119 / 31.10.2019

PRIMĂRIA ORAȘULUI BUMBEȘTI – JIU
CASA DE CULTURĂ „GHEORGHE TĂTĂRESCU”

AGENDA CULTURALĂ A ORAȘULUI BUMBEȘTI – JIU
Nr.
crt.

Descriere activităţi

Perioada de
desfăşurare

2020

Descrierea activitatii

 Spectacol literar –
muzical evocator
„Pururi uniţi sub
tricolor” închinat Unirii
Principatelor Române

24 ianuarie

2

 La aniversară

15 ianuarie

Proiect educațional “Dor de Eminescu”

3

 Spectacol muzical-literarcoregrafic dedicat
Mărţişorului şi Zilei
Femeii

1 și 8 martie

spectacol cultural artistic spectacol dedicat Mărţişorului şi
Zilei Femeii

4

 Complex de manifestaţii
dedicate intrării în
eternitate a marelui
artist Constantin
Brâncuşi

16 martie

expozitie temporară de fotografie și documente evocatoare
masă rotundă pe tema manifestării

5

 Basarabia Pământ
Românesc

19-28 martie

Proiect educațional “ Suflet Românesc”

6

 Ziua bibliotecarului din
România

19-25 aprilie

Proiect educațional “ Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!”

1

spectacol literar-muzical
ceremonial cu depunere de coroane

spectacol organizat de copii orașului Bumbești-jiu,
7

8

 Zilele orașului BumbeștiJiu

24-25 aprilie

 Complex de manifestări
cultural religioase
dedicate sărbătorilor
pascale

19 aprilie

9

 Manifestare culturală
dedicată „Zilei
internaţionale a celor
ce muncesc”

1 mai

10

 Ziua Europei

4 mai

 „Ziua Eroilor”

spectacol cultural artistic cerc de arta populară și de
gospodărire țărănească
cenaclu literar artistic

28 mai
11

festival al portului, cîntecului și al dansului popular

spectacol de muzica

Proiect educațional “ Ziua Europei”
masă rotundă pe tema manifestării ceremonial cu depunere
de coroane salon de fotografie și film documentar

12

 Manifestare culturală
dedicată Zilei Copilului

1 iunie

spectacol cu artiști locali din rândul copiilor

13

 Manifestare culturalliterară „Evocare
Gheorghe Dumitrescu
Bumbești”

2 august

manifestare organizată pentru tema propusă

 Manifestare culturală
„Cântecul Munților”sărbătoare
câmpenească,

06 august

 Ziua internațională a
persoanelor vârstnice

1 octombrie

 Evocare Gen. Ioan
Dragalina

12 octombrie

 Complex de manifestări
ştiinţific –culturale cu
ocazia Zilei Armatei
Române

25 octombrie

 Manifestări Zile ale
Colegiului Mihai
Vitezul-Bumbești-Jiu

7-11
noiembrie

complex de manifestări științifice și artistice închinate
evenimentului

 „BUCOVINA – A DOUA
PROVINCIE
ISTORICĂ UNITĂ CU
ROMÂNIA”,

28 noiembrie

Proiect educațional

 Complex de manifestaţii
ştiinţifice şi artistice
dedicate „Zilei
Naţionale a României”

1 decembrie

14

15

16

17

18

19

cerc de arta populară și de gospodărire țărănească
spectacol culutral și sportiv

spectacol popular
manifestare organizată pentru tema propusă

 Complex de manifestări
cultural – religioase
„Alaiul obiceiurilor de
iarnă”

concursuri temetice
spectacol popular
spectacol literar-muzical
ceremonial cu depunere de coroane
manifestare organizată pentru tema propusă
ceremonial cu depunere de coroane

„POVESTEA UNUI AN – 1918 – ISTORIA CA JERTFĂ,
ISTORIA CA ARTĂ”

20

21

cerc de arta populară și de gospodărire țărănească

ceremonial cu depunere de coroane
manifestare organizată pentru tema propusă
seara culturală

22-24
decembrie

manifestare organizată pentru tema propusă
cerc de arta populară și de gospodărire țărănească
seara culturală ( program artistic cu colinde și obiceiuri
tradiționale)

Președinde de ședință,
CONSILIER,
ing. CIRLEA DAFIN

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
Jr. NICOLAE BUCȘENARU

