
ROMANIA  
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BAIA DE CRIS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.40 / 2021

Privind aprobarea unor masuri speciale pentru organizarea manifestarii cultural patriotice-
Serbarea Națională Țebea 2021

Consiliul local al comunei Baia de Cris,judetul Hunedoara;

Avind in vedere:
-Referatul de aprobare nr.33/28/10.08.2021 la proiectul de hotarire  privind 

aprobarea unor masuri speciale pentru organizarea manifestarii cultural patriotice-Serbarile 
Nationale Tebea 2021 si Proiectul de hotarire nr.33/2021 privind aprobarea unor masuri 
speciale pentru organizarea manifestarii cultural patriotice-Serbarea Națională Țebea 2021

 -raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr.42/28/20.08.2021
 -avizul comisiei pentru  agricultura  , activitati economico—financiare,amenajarea 
teritoriului si urbanism  inregistrat sub nr.60/1426/26.08.2021;avizul comisiei de  specialitate 
pentru Invatamint,sanatate si familie ,Activitati social –culturale ,culte, Munca si protectie 
sociala,Protectie copii,tineret ,sport nr. 61/1426/26.08.2021si avizul comisiei de specialitate 
Juridica si de disciplina Protectie mediu si turism nr. 62/1426/26.08.2021

In conformitate cu prevederile  Lg.nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea
si  combaterea  efectelor  pandemiei  de  COVID-19,cu  modificarile  si  completarile
ulterioare,art.2 din HG nr.394/2020 privind  declararea starii de alerta si masurile care se
aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19,cu modificarile si completarile ulterioare

Avind in vedere dispozitiile art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica ,republicata

In temeiul dispozitiilor art. 129 alin.14,art.139 alin.1 , art.196 alin.1 lit.a, art.243 alin.1 
lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare

H O T A R A S T E:

Art.1 Se aprobă următoarele masuri speciale pentru organizarea manifestarii cultural
patriotice-Serbarea Națională Țebea 2021 din data de 12.09.2021:

a) manifestarea cultural patriotica- Serbarea Nationala Tebea 2021 din data de 
12.09.2021 se organizeaza in incinta Panteonului Motilor-Tebea si Biserica 
Ortodoxa din satul Tebea
b) pentru  prevenirea  răspândirii  infecțiilor  cu  SARS-CoV-2,pe  parcursul
desfașurării evenimentului se vor respecta regulile de protectie sanitară stabilite
prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne emis in
temeiul  art.45  si  al  art.71 alin.2  din  Lg.nr.55/2020 cu  modificari  si  completari
ulterioare.
c) pe parcursul desfășurarii evenimentului trebuie respectată distanțarea sociala
de 1,5 m intre persoane in aer liber si 2 m intre persoane in lăcașul de cult
d) comercializarea  și  consumul  produselor  alimentare,băuturilor  alcoolice  și
neealcoolice  sunt  permise  in  spațiile  agenților  economici  de  lângă  Panteonul
Moților Țebea cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin
comun al ministrului sănătății,ministrilui economiei,antreprenoriatului și turismului
si  al  presedintelui  Autorității  Naționale Sanitare Veterinare și  pentru Siguranța
Alimentelor,emis  in  temeiulart.71  alin.2  din  Lg.nr.55/2020,cu  modicările  și
completările ulterioare.



Art.2 Prezenta hotarire se poate  contesta conform Legii Contenciosului Administrativ 
nr. 554/2004 la Tribunalul Hunedoara
 Art.3 Prezenta hotarire se comunica Institutiei Prefectului judetul Hunedoara , 
Primarului comunei Baia de Cris si se aduce la cunostiinta publica prin afisare.

PRESEDINTE DE SEDINTA 
JULA CAMELIA-VOICHITA

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL
RUSU LUCIA

BAIA DE CRIS  31.08.2021

Nr.de consilieri prezenţi: ____ din totalul de 11, aflaţi în funcţie
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate ___________, art.5 lit.___) ______  voturi
Adoptată prin vot deschis
Voturi pentru __________
Voturi împotrivă________
Abţineri _______________

CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL 
COMUNEI,DUPĂ SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARULUI 
GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 
NR.______/_____________.

Nr. 
crt.

Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN
Semnătura persoanei 
responsabile să 
efectueze procedura

0 1 2 3

1
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, 
s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate:

______/__/_____
 □ simplă □ absolută □ calificată
Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:___
Voturi împotrivă:__
Abţineri:___
Nu a votat:____

Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:___
Voturi împotrivă:__
Abţineri:___
Nu a votat:____

Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:___
Voturi împotrivă:__
Abţineri:___
Nu a votat:____

2 Comunicarea către primar ______/__/_____
3 Comunicarea către prefectul judeţului ______/__/_____
4 Aducerea la cunoştinţa publică ______/__/_____

5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 
individual

______/__/_____

6
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 
juridice, după caz

______/__/_____


