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PROIECT DE HOTANANN

HorAnAntr

privind alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local al comunei Bdleqti
pentru organizarea manifestirilor dedicate

"Zilei Internationale a Persoanelor VArstniceoo

Consiliul Local al comunei Bdleqti,
publica ordinard;

AvAnd in vedere :

-Referatul de aprobare al primarului comunei Balegti ;

-Raportul de specialitate al Serviciului Economic;
-Referatul nr. I 2164118.07 .201 9 al Managerului Cdminului Cultural

Balegti;
-Rapoartele de avrzare ale comisiilor de specialitate din cadrul

Consiliului Local Balegti;

findnd seama de prevederile Legii nr. 21312006 privind finanlele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, respective ale

Hotdrdrii nr. 566 din 15 iulie 2015 privind aprobarea Strategiei na{ionale

pentru promov area imbdtranirii active gi protec{ia persoanelor vArstnice

pentru perioada20l5-2020, a Planului operalional de acliuni pentru perioada

2016-2020, precum gi a Mecanismului de monitorizare gi evaluare integratd
a acestora.

in temeiul ar1. 129 a\in. (2) lit. d) coroborat cu art. 129 altn.(7) lit. b)

si art. I3g din ORDONANTA DE IJRGENTA nr. 57 din 3 iulie 2019

privind Codul administrativ.

HOTARAS'I'E

Art.l. Se aprobd alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local al

comunei Balegti pentru organrzarea rnanifbstdrilor dedicate "Zilei
Internalionale a Persoanelor Vdrstnice ".

Art.Z. (1) HotdrArea dupa contrasemnarea pentru legalitate de catre

secretarul comunei, se va comunica in termenul prevdzut de lege, prin

Compartimentul Secretariat si Relalii cu Publicul, Institufiei Prefectului -
Judelul Gorj, in vederea exercitdrii controlului cLl privire la legalitate,

primarului pentru executarea prevederilor acesteia prin aparatul de

specialitate, se va transmite celor interesa{i.

j udelul Gorj, intrunit in gedinfa
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(2) Aducerea Ia cunogtinld publicd se fase prin afisarea pe

panoul de publicitate din incinta Consiliului Local, permanent accesibil
publicului si in locurile aglomerate din comuna, prin publicarea in ziarul
local o'Monitorul de B61e$ti".

INITIATOR PROIE RAREO
P

JR.LINGURE

AVIZAT,
ECRETARUL

UNITATII ADMINISTRA ERITORIALE
UNA nAlugtt,

BALDOVIN TANTIN.CRISTI

wo9.>
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PRIMARIA COMIINIEI BALE STI
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REFER,{T DE APROBARE
Ia proiectul de hotarare privind alocarea sumei de 20.000 lei din

bugetul local al comunei Balesti pentru orga nizarea manifestarilor
dedicate Zilei Internationale a Persoanelor Varstnice

Primarul comunei Balesti,, dl. Jr. I-Jngureanu Madalin Ion, inbaza
drepturilor si atributiunilor conferite dc art. 136 alin.I din ORDONANJ'A
DE URGENJA nr. 5l din 3 iulie 2019 privincl Codirl adrninistrativ, supun
spre anahza, dezbatere si aprobare Consiliului L,ocal Balesti intrunit in
sedinta publica ordinara, adoptarea proiectului de hotarare privind alocarea
sumei de 20.000 lei din bugetul local al comunei Balesti pentru organizarea
manifestarilor dedicate Zilei Internationale a Persoanelor Varstnice .

Ziua Interna{ionali a Persoanelor Vflrstnice este sdrbdtoritd
in fiecare an, in data de 1 octombrie. Cu aceast[ ocazie este indicat sa ne
reamintim cdt de valoro;i sunt oamenii, indifurent dc vdrsta lor, iar noi,
romdnii ne putem arninti de cunoscutul proverb "Cine n-are bdtrani sa-qi
cumpere ! ".

Societalile trebuie sd asigure cregterea calitalii vielii pentrr.r
persoanele in vdrstd qi respectarca clrepturilor lor, pcntru a pr-rtea trai in
demnitate. Acest lucru este cu atAt rnai irnportant in tinrpul crizei financiare.
Sunt necesare sisteme dc securitate soc iald puternice care sd furnizeze
servicii, Sd asigure un standard adecvat de via{a pi care sd promoveze
sol idari tatea intre qenerati i.

^-)In februarie 1991, Organrza\ia Naliunilor [Jnite consacra ziua
de 1 octombrie ca zi internalionald a persoanelor in vdrstd, astdzi, la aproape
30 de ani de la prima sdrbdtorire a Zilei Internafionale a persoanelor in
vdrstd, existd mai mulli vdrstnici in lume decat au fost vr"eodat6. O persoand
drn zece are peste 60 de ani, iar generaliile in v6lstd se mdresc mai rapid
decdt alte grupe de vdrstd din cadrul populaliei, In 2050, se estimeazd cd o
persoana din cinci va avea peste 60 de ani. "'lrdim mai mult qi suntem mai
sdndtoEi decdt am fost vreodatd, ceea ce este una dirrtre realirdrile rna.jore ale
umanitdtii", considera subsecretarul general al Organiz.afiei Nafiunilor lJnite
insd demografii nu se fbresc sd atragd atenfia asupra imbatranir:ii popula{iei
Globului.



Potrivit unui studiu realizat in anul 2A06, Ei Rom0nia se

confruntd cu o problemd demogr aftcd. Populalia Romdniei a scdzut cu un
milion de- persoane din anul 1992, iar pdnb in anul 2020, specialiEtii se

aEteaptd ca numdrul populaliei sd scadd cu 2 milioane de loc.uitori. De
asemenea, rcta natalitSlii a scdzut gi in acelaEi timp numdrul persoanelor
tinere, de la un procent de 22,7yo in 1992, la un procent de 15,9oA in anul
2005. Pe de altd parte insd, numdrul persoanelor bdtrdne de peste 65 de ani a
crescut de la IIyo, rata inregistratd dupd Revolulie, la I4oA, Datele sunt
furnizate de cdtre site-ul Ministerului Dezvoltdrii Regionale Ei Locuinfei, in
concordan\d cu interesul pe care il afirmd Uniunea Europeand pentru acest

subiect. Uniunea Europeand se confrunt6 cu acelaEi gen de probleme .

Dificultdlile in gdsirea unei locuinfe, problemele de pe ptala

muncii, schimb area modului de viafa ;i de munc6, precum qi vArsta mai
inaintatd a pdrinfilor Ia naEterea primului copil contribuie la reducerea

sporului natural. Acest proces de imbatrdnire al populafiei reprezintd in
primul rdnd o provocare la nivel economic, pentru cd odatd eu trecerea

timpului, vor fi din ce in ce mai pulini tineri inscriqi pe piafa de muncd Ei

care sd poatd sd susfind, prin veniturile lor, populalia bdtrAna, deja ie;ita la
pensie.

Tinand seama de cele prezentate, cu dorinta de a aduce bucurie
si in sufletele peroanelor care fac parte din aceasta categorie de varsta, solicit
Consiliului Local Balesti adoptarea proiectului initiat .

PRI
Jr. IINGUREA
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ROMANIA
JUDETUL GORJ
PRIMARIA C OMLII{EI BALE STI
SERVICIIL ECONOMIC

RAPORT D,H,,StE CIALITATtr
la proiectul de hotarare privind alocarea sumei de 20.000 lei din

bugetul local al comunei Balesti pentru organizarea manifestarilor
dedicate ooZilei Internationale a Persoanelor Varstniceo'

In baza prevederilor art. 136 alin.(8) din ORDONANTA DE
URGENTA nr. 57 din 3 iulie 20Ig privind Codul administrativ,
SERVICruL ECONOMIC din aparatul de specialitate al prirnarului
comunei Balesti a luat in discutie si analiza proiectul de hotarare privind
alocarea sumei de 20,000 lei din bugetul local al comunei Balesti pentru
organizarea manifestarilor dedicate "Zilei Internationale a Persoanelor
Varstnice"

Proiectul de hotarare a carui adoptare se solicita a fost initiat de
domnul Ungureanu Madalin-Ion, primarul comunei, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificari
si completari ulterioare .

Serviciul economic, in calitate de compartiment de resort
privind jurisdictia actelor adoptate, raporleaza Consiliului Local Balesti ca
proiectul de hotarare initiat, indeplineste conditiile legale de forma, continut
si legalitate si propune adoptarea hotararii in forma initiata.

SEF SER IJ ECONOMIC"
EC. NI U SPIRIDON
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALESTI
CAMINUL CULTURAL BALESTI
-MANAGER-

ANEXA LA HCL

DEYTZ ESTIMA'|IV,
PRIVIND CO STIJRILE ACTIVITATILOR ORGANIZATE PENTRIJ

{oo PERSoANE vARSTNICE, clJ oc AZIA
Zilei Internationale a Persoanelor Varstnice

1.

2.

ntru 5oO persoane * 3Q lei/persoana : -Nggo r.i

TOTAL :2O.OOO LEI

MANAGER,
MIHUTOIU DUMITRU.DANI EI,

Meniu pe

Onorarir"r artisti tf or"de prograrn &ooo lei
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REFERAT"

Subsemnatul Mihufoiu Dumitru-Daniel, manager culturi 9i sport in cadrul

aparatului de specialitate al primarului comunei Bfllegti, prin prezentul v[ rog a-

mi aproba suma de 20.000 lei , bani ce sunt necesari pentru organizarea

manifestirilor dedicate zileilnternafionale a Persoanelor virstnice,in data de 01

Octombrie 2019, bani ce reprezintl cheltuieli pe diferite produse alimentare

(cozonaci, apI mineral[ ,suc ,etcr) qi forma{ia de muzic[ popularl pentru masa

festivi oferiti persoanelor vflrstnice'

Drept pentru care vI rog s[ dispunefi'

Vd mullumesc!

MANAGER,
Mih uloiu D umitr u-Daniel


