
 

 

 

 

Proiect de decizie 

 

 

 

DECIZIA 

Nr. _____ din________ 2020 

 

Cu privire la alocarea resurselor pentru organizarea șezătorii cu ocazia sărbatorilor 

de iarnă cu genericul „Respectăm tradițiile buneilor si străbuneilor”. 

 În conformitate cu Legea Privind Administrația Publică Locală Nr. 436-XVI 

din 28.12.2006, art.14, alin.2, lit. v; examinînd nota informativă a președintelui 

Asociației Băștinașilor din Cărpineni, în temeiul avizului pozitiv al comisiilor 

Consiliului Local, 

 

 

Consiliul Local Cărpineni decide: 

          

1. Se aprobă organizarea și petrecerea șezătorii cu ocazia sărbatorilor de 

iarnă cu genericul „Respectăm tradițiile buneilor si străbuneilor”, cu 

respectarea normelor de protecție Covid-19, în incinta Casei de Cultură 

Cărpineni; 

2. Se alocă suma de 15 000 lei pentru organizarea și desfășurarea șezătorii 

cu ocazia sărbatorilor de iarnă cu genericul „Respectăm tradițiile 

buneilor si străbuneilor” din sursa „Activități culturale”; 

3. Executarea deciziei se pune în sarcina președintelui AdB din Cărpineni; 

4. Controlul executării deciziei se pune în sarcina Comisiei Activități 

social- culturale, turism și culte, învățământ, protecție socială, sănătate 

publică și muncă. 

 

 

   

Președintele ședinței      ________________ 

                                                                 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul  

Consiliului comunei Cărpineni                          Victor Decuseară 

 

 

 



Nota informativa la proiectul de decizie privind alocarea resurselor 

pentru organizarea șezătorii cu ocazia sărbatorilor de iarnă cu 

genericul „Respectăm tradițiile buneilor si străbuneilor”. 

 

Asociatia Băstinasilor din Carpineni activeaza din anul 2016. Suntem deja 

recunoscuti pentru multiplele activitati caritabile organizate in parteneriat cu 

diaspora, precum si pentru organizarea evenimentelor legate de Zilele Diasporei, 

cum ar fi, sezatorile cu participarea grupului etno-folcloric „Bastina”. Totodata, 

prin intermediul asociatiei ADB din Cărpineni s-a adus plus valoare comunei 

Cărpineni, prin implementarea proiectelor economice si de infrastructura. Printre 

aceste rezultate putem numara procurarea autogrederului, constructia sistemului 

de alimentare cu energie electrica pentru sectia de confectionare a tesaturilor 

amplastata pe str. Independentei si reteaua de gaze naturale amplastata pe str. 

Viilor, Pacii si Independentei.  

In anul 2020 Zilele Diasporei au fost organizate preponderent online, din 

cauza pandemiei de Covid-19, chiar daca au fost elaborate câteva spoturi despre 

sat. Pentru a compensa aceste deficiente, ne propunem ca până la finele anului 

2020- începutul anului 2021 sa organizam sezătoarea cu ocazia Sarbatorilor de 

iarna, cu genericul „Respectam traditiile buneilor si strabuneilor” cu scopul 

promovarii valorilor traditionale culturale. 

Sezatoarea mentionata va fi petrecuta in 3 etape in incinta Casei de 

Cultura Carpineni- cu ocazia sarbatorii Sf. Andrei, cu ocazia sarbatorii sa. 

Nicolae si cu ocazia sărbătorilor de Anul Nou si Nasterea Domnului.  

 

 

 

 

 


