
ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA MEREŞTI

HOTĂRÂREA NR.  33/2018

Privind aprobarea organizării Zilelor comunei Mereşti în anul 2018 şi aprobarea cheltuielilor
legate de acest program

Consiliul local al comunei Mereşti a întrunit la data de 24 august 2018 pentru ținerea ședinței ordinare,

Având în vedere expunerea de motive, nr. 1069/01.08.2018 prezentat de Primarul comunei
Mereşti, precum şi raportul de specialitate din partea Compartimentului de financiar- contabil al
aparatului de specialitate şi Primarului comunei Mereşti, nr. 1070/2018.

Luând în considerare avizul favorabil al comisiei de specialitate de activităţi social- culturale,
culte, învăţământ, sănătate

Pe baza prevederilor Legii nr. 273/2006- privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Hotărârii Consiliului Local Mereşti nr. 7/2018- privind aprobarea bugetului
general al localităţii Mereşti pe anul 2018,

Programul European ”Europe for Citizen”- Europa pentru Cetățeni
Avand in vedere Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţie publică

În temeiul prevederilor art. 36 alin (2), lit. (b) alin. 4 lit (a) art 45 alin (2), lit (a) şi art. 115 alin (2) lit.
(b)din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată,

- HOTARESTE -

Art.1.- Se aprobă derularea programului Zilele comunei Mereşti- ediţia 2018, în perioada de 31 august
2018-01,02 septembrie 2018, conform descrierii programului cuprinsă în anexă, care face parte
integrantă din prezenta.
Art.2.- Se aprobă finanţarea cheltuielilor programului in suma de 25000 eur din cadrul programului *
Europa pentru cetateni* si contributia proprie de 25000 lei.
Art 3.- Se aprobă prefinantarea cheltuielilor din proiectul Europa pentru cetateni in suma de 120000
lei din bugetul aprobat al comunei Meresti.
Art.4.- Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâre se încredințează primarul comunei Merești.
Art 5.- Hotărârea se comunică Primarului comunei Merești, Compartimentului contabil
și Instituției Prefectului Județului Harghita.

Mereşti, la 24. August 2018

Președinte de ședință, Contrasemnează pentru legalitate
CSAKA PAL secretar, Golicza Gyongyi
L.S., s.s. indescifrabila s.s. indescifrabila

HCL Nr. 33
Adoptată în şedinţa din data de 24 august 2018
Cu un număr de   9 voturi „ pentru”  din numărul total de 9 consilieri în funcţie



Anexa la HCL nr. 33/24.08.2018

ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA MEREŞTI
CONSILIUL LOCAL

DESCRIEREA PROGRAMULUI

Zilele comunei  Mereşti

1. Titlul programului: Zilele comunei Meresti – Barlangfesztival 2018
2. Motivaţia şi obiectul programului:

Obiectul programului îl constituie organizarea şi derularea unor programe profesionale, culturale, de
tineret şi de divertisment, cu implicarea locuitorii comunei Mereşti.

3. Perioada desfăşurării programului:  31 august 2018- 01,02 septembrie 2018
4. Grupuri  ţintă vizate: toate categoriile ale locuitorilor comunei, fiii satului din alte localităţi,

reprezentanţii şi delegaţiile țăriile și comune înfrăţite
5. Obiective specifice:

- implicarea societăţii civile din comuna în organizarea activităţilor
- oferirea locuitorilor comunei a unor programe culturale, de tineret, sportive, distractive

6. Organizator. Administrația  Locală  comunei Mereşti
7. Locuri de desfăşurare: străzile comunei Mereşti, centrul comunei, Biserica Unitariana, Căminul

Cultural Szabo Gyula din  Mereşti,  Baza Sportivă Multifunctională al comunei Mereşti și Poiana
Karacsonygatja

8. Propunere program.

- 31 august 2018 – întâmpinarea delegaţii din Grecia, Spania, Slovakia- comuna
Csata, Ungaria din localităţii înfrăţite:Tokod, Geberjen, Magyaralmas si
Korosszakal,
– Programe sportive, mini joc de fotbal- Cupa ”Barlang”
– concert de muzică cu formaţia Friday Rehab (curtea căminului cultural)

-Bal în aer liber cu formaţia VOLTI (curtea căminului cultural)

- 01 septembrie 2018

- parada Fanfarei localității Merești



- slujba unitariană la Biserica Unitariană

La curtea Căminului Cultural Szabo Gyula va avea loc:

-Târgul micilor fermieri și meșteșugari
-deschiderea oficială a Zilelor comunei Mereşti

Program festiv- interpreți: Sorban Eniko – cântăreață folk, Atelier de dans Folk din Odorheiu-
Secuiesc

La ”Kantori Lak” va avea loc:

- de 450 de ani Transilvania este pământul libertății religioase- spectacol ocazional

- lansarea  cărţii D-nei Szabo Monika (Golyabal și Gyermekjatek),

- Meci de fotbal- faza județeană

- Balul de caritate pentru ajutorul voluntarilor din comuna Merești.

- 02 septembrie 2018 – ” Barlangfesztival” – la poiana Karacsonygatja

- programe culturale şi distractive, concurs de gastronomie,vizitarea peşterii
”Orban Balazs”

Interpreți: Monopatia Allilegis Lefkada din Grecia, Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce
Malaga din Spania, Formația ”Lelkes” din Cristuru Secuiesc, dansatoare din buric Kindane Gyori Marta
din Tokod- Ungaria.

Concerte: Formația TRANSYLVANIUM și Formația OSSIAN

- închiderea programului

9. Rezultate aşteptate:

Realizarea programelor culturale,sportive, profesionale, culturale, de tineret şi de
divertisment în scopul menţinerii traditiei de organizare programului Barlangfesztival, prezentarea
tradiţiilor folclorice, conştientizarea valorilor culturale şi naturale ale comunei, îmbunătăţirea imaginii
comunei Mereşti.

10.Indicatori de rezultate şi eficienţă:

- numărul actiunilor culturale ce se vor organiza şi eficienţa acestora pentru comuna,

- numărul participanţilor la manifestările organizate

- numărul iniţiativelor în aceasta perioada



- numărul partenerilor atraşi în realizarea programului şi înfiinţarea altor parteneriate,

- prezentarea în mass media a comunei Mereşti privind promovarea culturii, sportului,traditiei şi
îmbunătăţirea imaginii comunei,

Meresti, la    01  august  2018.

Presedinte de sedinta
CSAKA PAL Contrasemneaza pentru legalitate

L.S., s.s. indescifrabila Secretar, Golicza Gyongyi
s.s. indescifrabila


