ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA TULGHEŞ

Anexa nr. 10 la HCL nr. 6 /2020

PROGRAMUL
DE ACTIVITĂŢI ŞI ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA CĂRORA SE ALOCĂ FONDURI DE LA BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020

NR.
CR
T

ACTIVITATEA/ACŢIUNE
A

COSTURI
Din buget local

Din bugetul instituţiilor
publice
si
activităţilor Explicaţii
finanţate parţial sau integral
din venituri proprii si
subvenţii
Suma
Capitol

Suma

Capitol

8 martie – ”Ziua femeii”

21.500

67.02.03.30

1

1 Iunie – „Ziua copilului”

25.000

67.02.03.30

2

„Ziua localităţii”

90.000
10.000
7.500
2.500

67.02.03.30

3

„1 Decembrie
României”

Ziua

22.000

83.10.03.30

4

Organizarea sărbătorilor de
iarnă

18.000

83.10.03.30

–

Obs

Acţiuni festive organizate de Primărie –
Consiliul Local (Spectacol de teatru)
Primăria Tulgheş în colaborare cu
Şcoala gimnazială, contractare spectacol
artisti consacrati
Colaborare între Consiliul Local,
Primărie si Instituţiile publice locale,
contractare spectacol artisti consacrati:
tombolă, foc de artificii şi diverse
materiale
Acţiuni festive organizate de Primărie –
Consiliul Local – Şcoala gimnazială
Tulgheş şi Căminul cultural, contractare
spectacol artisti consacrati
Cadouri de Moş Nicolae şi Crăciun,
pentru copii, felicitări şi foc de artificii
de Anul Nou
1

5
6

7

8

9

Organizare revelion în aer
liber
„Nunta de aur ”
„Nunta de argint”

35.000
7.000
1000
2500

„Majorat”

500

Activităţi
artistice 6.500
organizate de către Căminul
cultural Tulgheş
Editarea unei publicaţii
proprii a comunei sau o
ediţie proprie a unui ziar
„Pentru un mediu mai curat”
Educarea copiilor privind
importanţa protejării naturii
şi a mediului de viaţă

10

Burse

11

20 martie – ”Ziua igienii 30.000
orale”

83.10.03.30
83.10.03.30

Colaborare Căminul Cultural-artişti
locali, deplasări la evenimente

67.10.03.30

10.000

83.10.03.30

1.000

58.000

51.02.01.03

Spectacol asigurat de artisti consacrati;
foc de artificii
Se vor acorda cadouri în valoare de 200
lei fiecărei familii din Comuna Tulgheş
care împlineşte 50 de ani de căsătorie
până la 31.12.2020 si care nu a
beneficiat in anii anteriori de o hotărâre
similară
Se vor acorda diplome si flori tinerilor
care împlinesc 18 ani până la 31.12.2020

83.10.03.30

Primăria Tulgheş – publicaţie pe suport
hârtie cu informaţii şi de prezentare a
comunei
Continuarea şi în anul 2020 a proiectului
propriu al Consiliului local Tulgheş
„Colectarea de deşeuri pentru un mediu
mai
curat”,
conform
Hotărârii
Consiliului Local Tulgheş nr.13 din 31
martie 2009; Ultima zi de preluare: 25
mai 2020 Premierea: 1 iunie 2020 .
Burse sociale pentru elevii de la școala
I-IV Tulgheș și școala Gimnazială
Tulgheș proveniți din familiile cu
venituri mai mici sau cei care locuiesc la
distanțe mari față de școli.
Achiziționare și distribuție către elevii
din Tulgheș de periuțe de dinți electrice
și pastă de idnți în colaborare cu o
asociație a medicilor stomatologi
2

14

Felicitări
cu
ocazia
diferitelor evenimente: 8
martie, Paşti şi Crăciun şi
anul Nou
Proiecte culturale
10.000

67.02.03.30

Lansare de proiecte pe domeniul cultura
pentru asociaţii şi fundaţii

15

Proiecte culte

67.02.03.30

16

Proiecte sport

17

Proiecte învăţământ

Lansare de proiecte pe domeniul cultele
recunoscute: ortodox, romano-catolic,
adventist, baptist
Lansare de proiecte pe domeniul sport
pentru asociaţii şi fundaţii
Lansare de proiecte pe domeniul
învăţământului
Şcoala
Gimnazială
Tulgheş

13

Președintele ședinței
Consilier local
Bordea Gheorghe

15.000

6.500

5.000
10.000

67.02.03.30

83.10.03.30

83.10.03.30

Primăria Tulgheş

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar UAT
Zaharia Constantin

3

