.RoMAnla
JUDETUL ARGE$
coNSrLruL LocAL AL ORA$ULUt TOPOLOVENI

norA.nAnE
Nr.6 din 30 ianuarie 2020
pentru aprobarea programului de activitifi al Casei de Culturtr "Pr.lon lonescu" Topoloveni in perioada 01.01.2020.31 ,12.2020

Consiliul Local al oragului Topoloveni, judetul Argeg, intrunit in sedinla ordinard, publici, la data de 30
ianuarie 2020;
Avdnd in vedere',
Referatulde aprobare nr.547 din 23,01 .2020 al Primarul oragului Topoloveni, in calitate de initiator al Proiectului de
Hotdr6re referitor la aprobarea programului de activitifi al Casei de Culturd "Pr,lon lonescu" Topoloveni in perioada

-

01 .01,2020-31,12,2020

-

Adresa nr.6 din 10,01.2020 intocmit de manager casa de cultur6, inregistratd la registratura consiliului sub nr.546 din
23.01.2020, pentru Proiectul de Hotirire cu titlul de mai sus;
Programul de activitdli al Casei de CulturS "Pr,lon lonescu" Topoloveni, propus pentru anul 2020, prevazut atasat;

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
Vdzdnd prevederile:
- 0UG nr.1 18/2006 privind infiintarea, organizarea gi desf5gurarea activititii agezimintelor culturale, republicati;
- Ordin MCC nr,2883/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfigurarea activitS[ilor specifice
agezdmintelor culturale

-

;

HCL Topoloveni nr,35/2005 privind infiinfarea Casei de Oulturd "Pr,lon lonescu" Topoloveni;
Art.129 alin.(14)din CodulAdministrativ aprobat prin OUG nr.5712019;

in temeiul art.139 alin.(1)coroborat cu art.140 alin.(1)din CodulAdministrativ aprobat prin OUG nr.5712019',

H0TARn$re;
Art,1. Aproba PROGRAMUL DE ACTlVlTnlt ru CASEI DE CULTURA'PR.lON IONESCU'TOPOLOVENI pentru
anul 2020 r previzut alSturat gi care se constituie anexa la prezenta hotirAre, fdcind parte integrantd din aceasta,
Art.?. (1) Secretarul general al oragului Topoloveni va comunica prezenta hotirAre: Prefectului judelului Argeg
pentru exercitarea controlului de legalitate; Primarului Oragului Topoloveni, spre gtiinfd; Casei de Culturi pentru punere in
aplicare gi comunicare citre persoanele juridice interesate; (iv) Serviciului economic din cadrul primariei pentru asigurarea
finan[drii activit6{ilor

cu

lturale.

(2) Compartimentul,,Rela[ii Publice" va aduce la .cunogtin{a publicd prezenta hotdrAre prin publicare in
Monitorul Oficial Local al
ni - Subeticheta "HOTARARILE AUTORITATII DELIBERATIVE" - care poate fi
accesatde

ficial-local.
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'Aceasta hotarire a fost adoptati cu un numir
DOSAR NR. II /

it

14
de ----r

voturi "pentru"

, "

voturi "impotrivd" din totalul de

coQaitferi/mem bri i prezenti
Page 1 din

2O2O

$edin{d Ordinard a Consiliului Local al oragului Topoloveni
Data 30 lanuarie 2020
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