ANEXA HCL nr.11/2019
PROGRAMUL ACŢIUNILOR CULTURALE, ŞTIINŢIFICE, ARTISTICE, SPORTIVE ŞI DE
AGREMENT PENTRU ANUL 2019
Nr.
Crt.

DATA

1

24.01.2019

2

Februarie
Sâmbăta și
Duminică

1-8 MARTIE
2019
3

4

08.04.2019

ACȚIUNEA
UNIŢI ÎN CUGET ŞI ÎN SIMŢIRI –-Descriere : acţiuni de
evocare a momentului Unirii Principatelor Române din 1859,
paradă militară, defilare cu torțe pe Bdv. Mihai Viteazu, din
zona UNIC-PRIMĂRIE; participă cetățeni și elevi de pe raza
municipiului Vulcan ; achiziționare de torțe pentru paradă și
pliante cu evocarea Marii uniri din 1918- presă și televiziune
ZĂPEZILE BUCURIEI „PASUL VÂLCAN”
–Descriere : concurs de schi, snowboard, săniuţe în Pasul
Vâlcan şi spectacol de muzică şi dansuri pe scena amenajată
lângă apres-sky, cu invitația unui artist consacrat.
Se acordă premii (în bani și dulciuri), diplome, medalii și
cupe și onorarii conform contractelor.Premierea celui mai
tânăr și în vârstă concurent.
Premierea mascotelor care participă la eveniment.
-presă și televiziune
SĂPTĂMÂNA
CULTURAL-ARTISTICĂ
DEDICATĂ
FEMEILOR :
- achiziționarea unui banner , presă și televiziune
Descriere
MĂRȚIȘOR PENTRU MAMA
- spectacol de muzică și divertisment organizat la
Cinematograful ”Luceafărul” cu participarea copiilor din
municipiul Vulcan și Valea Jiului dedicat mamelor. Invitat de
onoare un artist consacrat care va participa în baza unui
contract încheiat conform prevederilor legale.
-expoziţie de mărţişoare confecționate de copii de la școlile
de pe raza municipiului Vulcan .
-se acordă diplome
-ZIUA FEMEII
- Descriere : acţiune culturală şi divertisment dedicată
femeilor din administrația publică locală Vulcan prin
organizarea unei mese festive.Se acordă femeilor mărțișoare ,
flori, diplome aniversare și dulciuri
ZIUA ROMILOR
-Descriere : acţiune culturală pentru promovarea obiceiurilor
și tradițiilor din comunitatea romilor din Vulcan. Se va
organiza un spectacol în colaborare cu romii din Vulcan.
Invitat de onoare un artist consacrat care va participa în baza
unui contract încheiat conform prevederilor legale.
-Se vor acorda și dulciuri pentru copiii de etnie romă.
Un simpozion pe tema istoriei și obiceiurilor rome legate de
ziua actorului rom, ziua alfabetului rom, ziua mediatorului
rom, ziua limbii rome, ziua Holocaustului, ziua Cărții rrome,
ziua Domnitorului rom(Răzvan Vodă) presă și televiziune

1

SUMA
Lei

6300

6000

4000

12700

3000

SAPTAMANA CULTURAL ARTISTICA DEDICATA
TINERILOR

5

01.05.05.05.2019

6

05.05.2019

6

19.05.2019

7

01.06.-08.06.
2019

8

06.06.2019.

-Achiziționare banner, presă și televiziune
Descriere : Spectacol de muzică cu participarea unor artiști
consacrați , care vor participa în baza unor contracte încheiate
conform prevederilor legale și a copiilor de pe raza mun.
Vulcan.
-Intreceri sportive cu particparea elevilor de pe raza
municipiului Vulcan, se acordă diplome și cupe , un
spectacol oferit de DJ consacrați cu acordarea premiilor
pentru celemai bune melodii.
-Focuri de artificii
-Se acordă pachete cu dulciuri și baloane colorate presă și
televiziune
NEDEIA MOMÂRLANILOR DIN PAROŞENI- Duminica
Tomii
- Descriere : Spectacol de muzică populară cu participarea
unor artiști consacrați , care vor participa în baza unor
contracte încheiate conform prevederilor legale și a copiilor
de pe raza mun. Vulcan.
- Acțiunea se va desfășura la Căminul Cultural din Paroșeni,- Parada carelor alegorice din municipiul Vulcan
- Se acordă pachete cu dulciuri pentru copii.
-presă și televiziune
NEDEEA MOMÂRLANILOR DIN DEALU BABII –.
Descriere: Spectacol de muzică populară cu participarea unor
artiști consacrați în baza unor contracte încheiate conform
prevederilor legale și a copiilor de pe raza municipiului
Vulcan.
- Acțiune se va desfășura la Căminul Cultural din Dealu
Babii
- Se acordă pachete cu dulciuri pentru copii
-presă și televiziune
Săptămâna cultural artistică dedicată copiilor
ZIUA COPILULUI
Achiziționare banner-Descriere : spectacol organizat cu ocazia Zilei Copilului cu
implicarea școlilor de pe raza municipiului Vulcan și a
artiștilor consacrați care vor participa în baza unor contracte
încheiate conform prevederilor legale.
-Pentru copii se acordă pachete cu dulciuri și baloane
colorate.
-Comemorarea a 130 de ani de la moartea poetului Mihai
Eminescu
-Concurs recitat poezii ale marelui poet
-Se acordă premii în bani, cărți și diplôme
-presă și televiziune
ZIUA EROILOR
-Depuneri de coroane la Cimitirul eroilor din Coroiești și
Osuarul din Paroșeni și Complexul memorial din Pasul
Vulcan la hotar cu jud. Gorj.
-Organizarea unei mese câmpenești
cu participarea
oficialităților din jud. Hunedoara.
-presă și televiziune
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10000

4000

4000

9000

2000

9

26.06.2019

10

24.06.-30.06.
2019

11

IULIE

12

29.07.2019

13

14

06.08.2019

24.08.2019

ZIUA DRAPELULUI NAŢIONAL
-Arborarea drapelului național la toate instituțiile de pe raza
municipiului Vulcan și organizarea unei mese rotunde
privind semnificația evenimentului,
-presă și televiziune
NEDEIA VULCĂNEANĂ -ediţia a-47-a
- Descriere :
- competiţii sportive ;
- premierea elevilor cu rezultate deosebite la olimpiadele
județene, naționale și internaționale;
- aniversarea familiilor care au împlinit 50 de ani de
căsătorie ;
-spectacol de muzică pentru tineret ;
- parada portului popular şi care alegorice din municipiul
Vulcan ;
- spectacol de muzică populară în zona de agrement Brazi
- programul pe zile va fi aprobat prin hotărâre a consiliului
local
-presă și televiziune
CUPA MONDIALA DE LONGBOARDINDG (DESCHIDEM
EUROPA) - etapa II Transylvania Downhill - pe DJ664 din
Pasul Vulcan până la gondolă , cu participarea concurenților
din Europa, America și Australia.
- Organizarea unui spectacol de rock-dance în Pasul Vulcan
cu artiști consacrați care vor participa în baza unor contracte
încheiate conform prevederilor legale.
-Confecționarea
unui
banner
pentru
publicitatea
evenimentului.
-Lucrări de amenajare a traseului de desfășurare și a locului
de camparepentru concurenți ce cuprinde : îngrădire zonă ,
nivelare teren,alimentare cu apă, amenajare dușuri și loc
pentru grătare, amenajarea unei scene
-presă și televiziune
ZIUA IMNULUI NAŢIONAL
-Intonarea imnului național și organizarea unei mese rotunde
privind semnificația evenimentului
-presă și televiziune
ZIUA MINERULUI
-Descriere : depunere de coroane, prezentarea semnificației
Zilei minerului, spectacol de muzică populară susţinut de
artişti locali , muzică de promenadă cu fanfara
-presă și televiziune
OMAGIEREA EROILOR DIN PRIMUL RAZBOI MONDIAL
cu referire la drumul spre eliberarea Ardealului și realizarea
Marii Uniri din 1918.
Descriere :
- Realizare osuar
-Spectacol de muzică patriotică și poezii patriotice cu
participarea unor artiști, care vor participa în baza unor
contracte încheiate conform prevederilor legale.
- Paradă cu onor adus eroilor neamului
-presă și televiziune
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1000

140 000

10 000

500

1500

5000

15
25.08.2019

16

01.10.06.10.2019

17

25.10.2019

18

octombrie

19

01.12.2019

- ZIUA MONDIALĂ A TURISMULUI - CASTELUL DIN
CARPAŢI- ediţia VII-a
-achiziționare banner
- Concurs de biciclete mountain-bike și cross montan cu
plecare de la Dincă(sens giratoriu) până la Pasul Vâlcan, cu 5000
participarea copiilor din Vulcan și jud. Hunedoara.
- Se acordă premii în bani, diplome, medalii și cupe, pe
categorii de vârste.
-presă și televiziune
SĂPTĂMÂNA CULTURAL ARTISTICA DEDICATA
PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ
ZIUA PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ –
-Descriere : sărbătorirea persoanelor în vârstă din municipiul
Vulcan, prin organizarea unei întâlniri festive în colaborare
cu o firmă autorizată și artiști cu care se vor încheia contracte
conform prevederilor legale.
-ZIUA
NAȚIONALĂ
A
PRODUSELOR
AGROALIMENTARE ȘI PRODUSELOR ROMÂNEȘTI
52000
Descriere :
- acțiune organizată pe Bulevardul Mihai Viteazu, unde sunt
invitați producători de produse tradiționale românești,
montarea de căsuțe pentru buna desfășurare a evenimentului
- târg de produse tradiționale
- Organizarea de excursii pe teme istorice cu pensionarii din
mun. Vulcan
-Concurs de table, șah și cărți la Clubul pensionarilor din
Vulcan, se acordă premii în bani, diplome și cupe
-presă și televiziune
ZIUA ARMATEI
Descriere : - depuneri de coroane la monumentul Eroilor din
Vulcan , Complexul memorial din Pasul Vulcan la hotar cu
jud. Gorj și pe Defileul Jiului la monumentul Generalului
Dragalina Ioan
1000
- masă rotundă dedicată evenimentului
- presă și televiziune
Istoria României în viziunea elevilor din municipiul Vulcan
Descriere : Discuții cu elevii din mun. Vulcan pe tema
Etnogeneza poporului și a limbii române
Politica domnitorilor români :Mircea cel Bătrân, Ștefan cel
Mare, Vlad Țepeș, Iancu de Hunedoara, Mihai Viteazu, Al. I
Cuza și alții.
5000
Independența României 1877-1878, Mica Unire de la 1859 și
Marea Unire de la 1918
Concurs pe teme istorice
Divertisment cu un artist consacrat conform contractului
încheiat.
- presă și televiziune
ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI –
Descriere :
- acțiune culturală pentru evocarea Zilei Naționale a
15000
României, la care sunt invitați cetățenii mun. Vulcan,
oficialități din Vulcan și jud. Hunedoara și organizarea unei
mese festive în parcul de la Școala Gimnazială „Teodora
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20

05.12.201925.12.2019

21

31.12.2019

Lucaciu”.
- paradă militară , cu participarea unui pluton de elevi de la
LiceuL militar din Alba Iulia și a cadrelor militare în
rezervă.
- presă și televiziune
CRĂCIUNUL VULCĂNENILOR
Descriere :
-achizționare banner tematică specifică
-Organizarea unui concert de colinde cu invitarea artiștilor 80000
consacrați și a grupurilor de colindători din mun. Vulcan și
coruri bisericești din mun Vulcan
- Amenajarea parcului din orășelul copiilor, amenajarea de
căsuțe în orășelul copiilor, primirea lui Moș Crăciun cu
daruri, împărțirea de pachete cu dulciuri pentru copiii din
mun. Vulcan, amenajarea bulevardului cu decorațiuni și
luminițe de Crăciun, organizarea unui spectacol de colinde cu
participarea elevilor de la școlile de pe raza municipiului
Vulcan. Se vor acorda pachete cu dulciuri.
- CRĂCIUNUL IN PAROȘENI - acţiune organizată în
parteneriat cu comunitatea din Paroșeni. Se acordă pachete cu
dulciuri pentru copii. Vor participa artiști cu care se vor
încheia contracte conform prevederilor legale.
1000
- presă și televiziune
REVELIONUL VULCĂNENILOR
Descriere : Pe scena de pe Bulevardul „Mihai Viteazu” vor
evolua artiști consacrați de muzică populară și ușoară, în data
de 31 decembrie
- presă și televiziune
-prezentarea unui foc de artificii , în baza unui contract cu o 6000
firmă autorizată
- organizarea unei mese de Revelion pentru seniorii din
municipiul Vulcan, în colaborare cu o firmă autorizată.
52000

-onorarii muzică revelion

4000

-onorarii artiști spectacol stradă

18000

TOTAL

458 000

VULCAN, 17.01.2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier BĂNCILĂ DORINA

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. VELEA GABRIEL
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