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 HOTĂRÂREA 
Nr.30 din 25 aprilie 2018 

privind luarea unor măsuri pentru organizarea zilei comunei Crevedia, în anul 2018 
 
 

Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, întrunit în ședința ordinară  din 
data de 25.04.2018,  având în vedere:  
• Expunerea de motive nr. 4699 din 19.04.2018 și proiectul de hotărâre nr. 30/19.04.2018, ale 

primarului comunei Crevedia; 
• Raportul  nr. 4700 din 19.04.2018 al compartimentului de specialitate;   
• Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;  
• Hotărârea Consiliului local Crevedia nr. 20/12.04.2012 privind aprobarea statutului comunei 

Crevedia, județul Dâmbovița;  
• Hotărârea Consiliului local Crevedia nr. 81/28.12.2016 privind stabilirea zilei comunei Crevedia, 

județul Dâmbovița; 
• Prevederile art. 36 alin. (2) lit. ”d” raportat la alin. (6) lit. ”d” pct. 4 al aceluiaș articol din Legea nr. 

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 

În temeiul art. 45 alin (1) și art. 115 alin. (1) lit. “b” din  Legea nr. 
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare,   

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. – Pentru anul 2018, ziua comunei Crevedia, județul Dâmbovița, se va 
organiza și desfășura în perioada 1 și 2 iunie 2018. 

(2) - Cu ocazia zilei localităţii, se vor organiza concursuri, manifestări cultural 
– artistice de cântece şi dansuri. 

 
Art. 2. – Cheltuielile ocazionate de ziua comunei Crevedia se fac de primarul 

localității cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, în limita sumei aprobate în 
bugetul local precum și alte sume  provenite din donații și sponsorizări cu aceste 
destinații. 

(2) Se aprobă programul zilelor comunei Crevedia pentru anul 2018,  
prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.   

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului  
comunei Crevedia, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Crevedia care 
o duce la îndeplinire, Prefectului judeţului Dâmbovița şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin afișare la sediul Primăriei și prin publicare pe pagina de internet www. 
primariacrevedia.ro  

  

 
 
 
Data: 25 aprilie 2018   
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ANEXA  

LA Hot ărârea Consiliului local nr. 30/25.04.2018 

 

 
 

PROGRAMUL  
zilei comunei Crevedia, județul Dâmbovița pentru anul 2018  

- perioada 01-02.06.2018 -  
 
 

Nr. crt. Interval 
 orar  

Activit ăți  Obs.  

DATA 01.06.2018  

1.  10,00 – 15,00  Concursuri pe diverse teme între copiii 
(școlari și preșcolari) din comuna Crevedia 

 

    

DATA 02.06.2018  

1.  10,00 – 12,00 Premierea copiilor, în urma concursurilor 

organizate în data de 01.06.2018;   

 

2.  12,00-19,00 Program artistic   
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