
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BAIA DE CRIS
CONSILIUL  LOCAL

  HOTĂRÂREA Nr.51 / 2022

Privind aprobarea organizării manifestării  cultural-patriotice “ Serbarile  Nationale Tebea 2022 in colaborare
cu Instituția Prefectului județul Hunedoara și Consiliul Județean Hunedoara precum și aprobarea

Regulamentului de Organizare  a  Serbarilor Nationale Tebea 2022

                    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BAIA DE CRIS , JUDETUL HUNEDOARA
Avind in vedere:

-  Referatul  de  aprobare  nr.44/28/1.07.2022  a  primarului  comunei  Baia  de  Criș  prin  care  se  propune
aprobarea organizării  manifestării   cultural-patriotice “ Serbarile  Nationale Tebea 2022 in colaborare  cu
Instituția Prefectului județul Hunedoara și Consiliul Județean Hunedoara precum și aprobarea Regulamentului
de Organizare  a  Serbarilor Nationale Tebea 2022 și Proiectul de hotărâre nr.44/2022 privind aprobarea
organizării  manifestării   cultural-patriotice  “  Serbarile   Nationale  Tebea  2022  in  colaborare   cu  Instituția
Prefectului  județul  Hunedoara  și  Consiliul  Județean  Hunedoara  precum și  aprobarea  Regulamentului  de
Organizare  a  Serbarilor Nationale Tebea 2022
- raportul compartimentului de resort nr.53/28/22.08.2022
- avizul comisiei pentru  agricultura  , activitati economico—financiare,amenajarea teritoriului si urbanism  
inregistrat sub nr.71/31/27.07.2022;avizul comisiei de  specialitate  pentru Invatamint,sanatate si familie 
,Activitati social –culturale ,culte, Munca si protectie sociala,Protectie copii,tineret ,sport nr. 
72/31/27.07.2022si avizul comisiei de specialitate Juridica si de disciplina Protectie mediu si turism nr. 
73/31/27.07.2022

In conformitate cu prevederile
-art.5 alin.(3),art.20 alin.(1) li.i  si  pct.9 lit  d din  anexa 2  din Legea nr.273/2006 privind finanţele

publice locale , cu modificările şi completările ulterioare
-art.III alin.(2) lit.a din OUG nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si in-

tarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative,cu modificarile si complet-
arile ulterioare

-OG.nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata,repuvlicata cu modificari si
completari, a Legii nr. 650/2002 pentru aprobarea OG 99/2000, a HG 333/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonantei 99/2000, a HG 348/2004 privind exercitarea comertului de produse si
servicii de piata in unele zone publice cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii 227/2015 privind Codul
fiscal cu modificari  si completari, Legea 307/2006 privind apraraea impotriva incendiilor , Ordinul 14/2009
privind normele generale de aparare impotriva incendiilor cu modificari si completari, a Legii 61/1991 pentru
sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice(republicata)
cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  ,  Ordonanta  Guvernului  nr.  2/2001  privind  regimul  juridic  al
contraventiilor,cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  ,al  art.7   din  Legea  52/2003  privind  transparenta
decizionala in administratia publica,republicata, 

  În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin.1,alin.2 lit.d,alin.7 lit.d ,art. 139 alin. (1) , art. 196 alin. (1) lit. ”a”și
art.243  alin(1)  lit.a  din  Ordonanța  de  urgență  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,cu  modificarile  si
completarile ulterioare

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se aprobă  organizarea manifestării   cultural-patriotice “ Serbarile  Nationale Tebea 2022 in
colaborare   cu  Instituția  Prefectului  județul  Hunedoara  și  Consiliul  Județean  Hunedoara  din  data  de
10.09.2022 -11.09.2022 și alocarea unei sume de 37,00 mii lei din bugetul local al comunei Baia de Criș de la
capitolul 67-Cultură,recreere și religie – Subcapitol 67.02.50-Alte servicii in domeniile culturii,recreerii și religie

Art.2 Se aprobă   Regulamentul  de Organizare   a manifestarilor  cultural-patriotice “ Serbarile  
Nationale Tebea 2022” conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Nerespectarea masurilor impuse de organizator se sanctioneaza conform Legii 61/1991-
republicata, cu sprijinul Jandarmeriei.

Art.4 Prezenta se poate contesta  conform Legii 554/2004  la Tribunalul Hunedoara in termenul legal.



Art.5 Prezenta hotarare se comunică Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara ,   Primarului comunei
Baia de Cris , comerciantilor prezenti la Sarbatorile Nationale Tebea 2022 .

PRESEDINTE DE SEDINTA 
ONCU VIOREL-SORIN

            
                        CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL
RUSU LUCIA

BAIA DE CRIS 29.07.2022
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

______/__/_____

ROMANIA  



JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BAIA DE CRIS
CONSILIUL LOCAL

                  ANEXA NR.1 LA HCL NR. ___2022

R  E  G  U  L  A  M  E  N  T
De  Organizare a Serbarilor Nationale Tebea 2022

       ART. 1 Prevederile  prezentului regulament se aplica pentru  comercianţi, corturi şi ceilalţi
participanţi   la manifestările cultural - patriotice de  la Ţebea din data de 10.09.2022 -11.09.2022  in
zonele :  Platou Manifestati  Cultural  Patriotice,   Biserica Ortodoxa ,  Monumente istorice,  Camin
Cultural  
           ART. 2 DIFUZAREA MUZICII
                     
-  Duminica  11.09.2022  între  orele  10,30-12,00  ,   ESTE  INTERZISA  IN  ZONA  BISERICII
ORTODOXE, CAMIN CULTURAL, TERNUL BISERICII  SI  ZONA DRUMULUI când se desfăsoara
Sfânta Liturghie oficiată la biserica ,depunerii de coroane ,  slujbă religioasă de pomenire,,  moment
de evocare istorică şi mesaje ale autorităţilor.
 - Duminica  11.09.2022  între  orele  14,00-18,00  ,    ESTE INTERZISA  IN  ZONA SCENEI  PE
DURATA SPECTACOLULUI  folcloric susţinut de formaţii şi interpreţi de muzică populară.

            Evenimentul   manifestărilor cultural patriotice de la Tebea  este organizat de Institutia
Prefectului judetul Hunedoara, Consiliul Judeţean Hunedoara, Centrul de cultura si arta a judetului
Hunedoara şi Primăria comunei Baia de Criş.

          ART . 3  AMPLASAREA  CORTURILOR  SI A COMERCIANTILOR
       La Serbatile Nationale Tebea 2022 amplasarea  corturilor si  a comerciantilor  se va  face de
catre comisia numita prin Dispozitia Primarului 
Corturile necomerciale vor avea o suprafata de maxin 20/30 m
  
       Pentru o buna  desfasurare a serbarilor , pe platou sunt trasate alei  pentru circulatia pietonala
a participantilor  si zone  de  corturi astfel:
   - Pe aleea  principala  dinspre Caminul cultural  - alimentatie publica
   - Aleea ,, la Drum "  partea spre drum - alimentatie publica
   - Aleea  spre Scoala - artizanat, partide politice, produse mestesugaresti
   - Aleea dintre Scoala si Scenă  produse alimentare fara  terase , produse nealimentare, artizanat
   - Zona centrala platou - produse nealimentare
  -  in zona Gorunului, spre centrul platoului - alimentatie publica
  -  in spatele Scenei pana la gorun si aleea de acces nu se vor   amplasa  terase

        Toti participantii la Serbarile Nationale Tebea 2022    AU OBLIGATIA să pastreze curatenia , sa
depuna gunoiul menajer , ambalaje  si  alte deşeuri  in  pubele, containărele amplasate in zona  şi
saci menajeri propri , să ramana  locul  curat  ( Sacii menajeri cu deseuri menajere  pot fi lasati, la
incheierea activitatii pe terenul închiriat pentru a putea fi ridicaţi de  către Primaria Comunei Baia de
Criş şi de S.C. BRAICATA SRL).

 ART.4  Racordarea la energie   electrica
 Racordarea la energie electrica a consumatorilor de energie electrica, prezenti la Serbarile

Nationale Tebea 2022 , se face de catre firma autorizata   in domeniu 
               Punctele de racordare  - stalpi electrici de pe platoul Tebea

    ART. 5    La Serbatile Nationale Tebea 2022  comerciantii  trebuie sa respecte  Norme de igiena
obligatorii cu ocazia desfasurarii festivitatilor , norme de la    Directia de Sanatate Publica



   ART.  6     In  conformitate  cu  prevederile  legale  din  Norme  generale  de  aparare  impotriva
incendiilor  emise  de  MAI  prin  Ordin  nr.  14/2009  si  a  art.  9,   din  Legea  307/2006  impotriva
incendiilor:  stabileste  raspunderile  pe linie de aparare impotriva incendiilor in spatiile inchiriate
operatorului economic care  raspunde pentru:
- organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor pentru suprafata aferenta punctului de lucru
propriu,
- respectarea normelor de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizeaza
si desfasoara,
-  intretinerea si folosirea, in scopul in care au fost realizate dotarile pentru apararea impotriva 
incendiilor, puse la dispozitie de proprietar,
- echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor,
- verificarea periodica a mijloacelor de stingere a incendiilor,
- gestiunea deseurilor (colectarea si evacuarea lor ritmica ),
              In cazul unui inceput de incendiu in spatiul inchiriat operatorului economic    personalul 
angajat al chiriasului are obligatia sa intervina imediat cu mijloacele de care dispune, pentru 
limitarea si stingerea acestuia .
          
       NERESPECTAREA   PREZENTULUI   REGULAMENT  ATRAGE  APLICAREA
SANCTIUNILOR -AMENDA  CONFORM  LEGII 61/1991REPUBLICATA  SI  EVACUAREA  DIN
ZONA  MANIFESTARILOR CULTURAL -PATRIOTICE  CU  SPRIJINUL   FORTELOR   DE
ORDINE  PUBLICĂ .

PRESEDINTE DE SEDINTA 
ONCU VIOREL-SORIN

            
                        CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL
RUSU LUCIA

BAIA DE CRIS 29.07.2022

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

______/__/_____

 



ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BAIA DE CRIS
CONSILIUL LOCAL

                  ANEXA NR.1 LA PROIECTHOTARARE NR. ___2022

                                          R  E  G  U  L  A  M  E  N  T
De  Organizare a Serbarilor Nationale Tebea 2022

       ART. 1 Prevederile  prezentului regulament se aplica pentru  comercianţi, corturi şi
ceilalţi participanţi   la manifestările cultural - patriotice de  la Ţebea din data de 10.09.2022
-11.09.2022   in  zonele  :  Platou  Manifestati  Cultural  Patriotice,   Biserica  Ortodoxa  ,
Monumente istorice, Camin Cultural  
           ART. 2 DIFUZAREA MUZICII
                     
-  Duminica  11.09.2022  între  orele  10,30-12,00  ,   ESTE  INTERZISA  IN  ZONA
BISERICII   ORTODOXE, CAMIN CULTURAL, TERNUL BISERICII  SI  ZONA
DRUMULUI când se desfăsoara Sfânta Liturghie oficiată la biserica ,depunerii de coroane ,
slujbă religioasă de pomenire,,  moment de evocare istorică şi mesaje ale autorităţilor.
 - Duminica 11.09.2022 între orele 14,00-18,00 ,   ESTE INTERZISA  IN ZONA SCENEI
PE DURATA SPECTACOLULUI  folcloric susţinut de formaţii şi interpreţi de muzică
populară.

            Evenimentul   manifestărilor cultural patriotice de la Tebea  este organizat de
Prefectura Judetului Hunedoara, Consiliul Judeţean Hunedoara, Centrul de cultura si arta a
judetului Hunedoara şi Primăria comunei Baia de Criş.

          ART . 3  AMPLASAREA  CORTURILOR  SI A COMERCIANTILOR



       La Serbatile Nationale Tebea 2022 amplasarea  corturilor si  a comerciantilor  se va  face
de catre comisia numita prin Dispozitia Primarului 
Corturile necomerciale vor avea o suprafata de maxin 20/30 m
  
       Pentru o buna  desfasurare a serbarilor , pe platou sunt trasate alei  pentru circulatia
pietonala  a participantilor  si zone  de  corturi astfel:
   - Pe aleea  principala  dinspre Caminul cultural  - alimentatie publica
   - Aleea ,, la Drum "  partea spre drum - alimentatie publica
   - Aleea  spre Scoala - artizanat, partide politice, produse mestesugaresti
   - Aleea dintre Scoala si Scenă  produse alimentare fara  terase , produse nealimentare,
artizanat
   - Zona centrala platou - produse nealimentare
  -  in zona Gorunului, spre centrul platoului - alimentatie publica
  -  in spatele Scenei pana la gorun si aleea de acces nu se vor   amplasa  terase

        Toti participantii la Serbarile Nationale Tebea 2022    AU OBLIGATIA să pastreze
curatenia , sa depuna gunoiul menajer , ambalaje  si  alte deşeuri  in  pubele, containărele
amplasate in zona  şi saci menajeri  propri , să ramana  locul  curat  ( Sacii menajeri  cu
deseuri menajere  pot fi lasati, la  incheierea activitatii pe terenul închiriat pentru a putea fi
ridicaţi de  către Primaria Comunei Baia de Criş şi de S.C. BRAICATA SRL).

 ART.4  Racordarea la energie   electrica
 Racordarea  la  energie  electrica  a  consumatorilor  de  energie  electrica,  prezenti  la

Serbarile Nationale Tebea 2022 , se face de catre firma autorizata   in domeniu 
               Punctele de racordare  - stalpi electrici de pe platoul Tebea

    ART. 5    La Serbatile Nationale Tebea 2022  comerciantii  trebuie sa respecte  Norme de
igiena  obligatorii cu ocazia desfasurarii festivitatilor , norme de la    Directia de Sanatate
Publica

   ART. 6    In conformitate cu prevederile legale din Norme generale de aparare impotriva
incendiilor emise de MAI prin Ordin nr. 14/2009 si a art. 9,  din Legea 307/2006 impotriva
incendiilor:   stabileste  raspunderile   pe linie de aparare impotriva incendiilor in  spatiile
inchiriate operatorului economic care  raspunde pentru:
- organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor pentru suprafata aferenta punctului
de lucru propriu,
- respectarea normelor de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le 
organizeaza si desfasoara,
-  intretinerea si folosirea, in scopul in care au fost realizate dotarile pentru apararea 
impotriva incendiilor, puse la dispozitie de proprietar,
- echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor,
- verificarea periodica a mijloacelor de stingere a incendiilor,
- gestiunea deseurilor (colectarea si evacuarea lor ritmica ),
              In cazul unui inceput de incendiu in spatiul inchiriat operatorului economic    
personalul angajat al chiriasului are obligatia sa intervina imediat cu mijloacele de care 
dispune, pentru limitarea si stingerea acestuia .



          
       NERESPECTAREA   PREZENTULUI   REGULAMENT  ATRAGE  APLICAREA
SANCTIUNILOR -AMENDA  CONFORM  LEGII 61/1991REPUBLICATA  SI  EVACUAREA  DIN
ZONA  MANIFESTARILOR CULTURAL -PATRIOTICE  CU  SPRIJINUL   FORTELOR   DE
ORDINE  PUBLICĂ .

INIȚIATOR PROIECT
PRIMAR
GORCEA MIHAIU-LIVIU

BAIA DE CRIȘ 1.07.2022

 


