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Hotărârea nr. ....../2021 

referitor la  organizarea evenimentului Festivalul Concurs „ D'ale porcului” în Oraşul Vlăhiţa 

 

 

 

 Consiliul Local al Oraşului Vlăhiţa, întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 185/26/S/2021 al Primarului Oraşului Vlăhiţa, 

Raportul de specialitate nr. 185/27/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 Festivalul Concurs „ D'ale porcului”  în 

Oraşul Vlăhiţa, în ziua de 13 februarie 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 18 ianuarie 2021 

  

 Iniţiat de: 

 

 Primarul Oraşului Vlăhiţa,             Avizat pentru legalitate 

 LŐRINCZ Csaba              Secretar general al Oraşului Vlăhiţa, 

             ÜLKEI Jolán Erika 
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Anexă la Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. ......./2021 referitor la  organizarea 

evenimentului Festivalul Concurs „ D'ale porcului”  în Oraşul Vlăhiţa 

 

 

 

Festivalul Concurs „ D'ale porcului” în Oraşul Vlăhiţa 

 

 

I. Programul evenimentului: deschiderea festivă 

 

                  a) Primirea echipelor, invitatelor și ocuparea locurilor destinate pentru prepararea 

                          tradițională a porcului, 

                  b) Pârjolire tradițională a porcului 

                  c) Prelucrarea porcului 

                  d) Degustare toros, degustare preparate locale speciale – concurs 

                  e) Festivitate de premiere 

 

 

 

II. Bugetul estimat al evenimentului: 

 

Tipul cheltuielii aferente acţiunii culturale 
Suma aferentă tipului 

cheltuielii 

Nr. estimativ al 

beneficiarilor 

(nr. de persoane) 

Sonorizare 1000,00 lei 300 

Materiale de promovare, taxă sanitară 

veterinară 
350,00 lei  

Cheltuieli pentru apă minerală, cozonac, cafea 650,00 lei 300 

Premii, Materiale necesare pentru organizarea 

acțiunii 
1500,00 lei  

Total: 3.500 lei 300 
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Referat de aprobare 

cu privire la Proiectul de hotărâre privind organizarea evenimentului Festivalul Concurs „D'ale 

porcului” Ediţia a IV-a 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 festivalul concurs „D'ale porcului” Ediția a IV-a, în Oraşul Vlăhiţa, bazându-se pe 

următoarele 

 

Motive: 

 

 În fapt, arătăm că în data de 13 februarie 2021, în Oraşul Vlăhiţa, urmează să fie organizată 

evenimentul festivalul concurs „D'ale porcului”, ediţia a IV-a. Această acţiune se organizează a 

patra oară, în orașul Vlăhița. Derulat sub forma unui concurs, evenimentul urmărește să prezintă și 

să păstrează tradiții gastronomice și culturale din localitatea Vlăhița și cu scopul atragerii cât mai 

mulți turisți  în zonă. Și în anul acesta sarcina organizării acestui eveniment revine Oraşului Vlăhiţa. 

 La acest eveniment vor participa aproximativ 10 organizații civile, antreprenorii locali și echipe 

de prieteni din zona Vlăhiței. Costurile asociate ale evenimentului 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. 

 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 gastronomic, 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 Festivalul Concurs „D'ale porcului”, ediţia a IV-a în Oraşul Vlăhiţa. 

 

 Vlăhiţa, 18. ianuarie 2021. 

 

 Iniţiator: 

  

 Primarul Oraşului Vlăhiţa,          

 LŐRINCZ Csaba           
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Raport de specialitate 

referitor la Proiectul de hotărâre privind organizarea evenimentului Festivalul Concurs „D'ale 

porcului”, ediţia a IV-a în Oraşul Vlăhiţa 

 

 

 În temeiul prevederilor 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ primind spre analiză Proiectul de hotărâre privind organizarea evenimentului 

festivalul concurs „D'ale porcului”, ediţia a IV-a în Oraşul Vlăhiţa, facem următoarele observaţii: 

 Analizând Proiectul de hotărâre privind organizarea evenimentului festivalul concurs „D'ale 

porcului”, ediţia a IV-a în Oraşul Vlăhiţa, iniţiat de Primarul Oraşului Vlăhiţa în conformitate cu 

prevederile art. 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

observăm, că obiectul acestuia se referă la aprobarea organizării evenimentului festivalul concurs 

„D'ale porcului” , ediţia a IV-a 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 13 februarie 2021, în Oraşul Vlăhiţa, 

urmează să fie organizată evenimentul gastronomic numit Festival Concurs „D'ale porcului”,ediţia a 

IV-a. După cum arată şi iniţiatorul, acest eveniment gastronomic se organizează a patra oară, în 

localitatea Vlăhița. Și în anul acesta sarcina organizării acestui eveniment revine Oraşului Vlăhiţa. 

 Se precizează, că la acest eveniment gastronomic vor participa aproximativ 10 organizații 

civile, antreprenorii locali și echipe de prieteni din zona Vlăhiței. 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. 

 Se subliniază faptul, că până în prezent, legea bugetului de stat nu a fost adoptată, în privinţa 

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

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

stabilesc 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”. 

 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, la 18 ianuarie 2021. 

 

 Referent cultural, 

GYÖRGY László 

 

 


