
      ROMÂNIA 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

                                         H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea  Programului de activitate al căminului cultural pe anul 2022, 

Calendarul  evenimentelor  cultural-artistice  pe anul 2022 și Consiliul știintific al 

căminului cultural Tătărani 

 

      Consiliul local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița întrunit în ședință ordinară în 

data de   31.05.2022; 

      Având în vedere : 

- Referatul de aprobare nr.3917/13.05.2022 întocmit de primarul comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița; 

- Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

inregistrat sub nr.23/13.05.2022; 

   -  Prevederile art.4 si art.6  din  Ordonanța de Urgență  a Guvenului nr.118/21.12.2006 

(*actualizată*) privind  înființarea, organizarea și  desfășurarea  activității așezămintelor 

culturale;  

  - Raportul de specialitate cu nr.3921/13..05.2022 întocmit de doamna Nițescu Elena- 

Minodora, inspector de specialitate în cadrul  Primăriei comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița 

  - Raportul favorabil de avizare al Comisiei  de specialitate din cadrul Consiliului local 

Tătărani, județul Dâmbovița; 

    In temeiul art.129 alin.2) lit.”d”, alin.7) lit.”d”, art.139 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) si 

art.200 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

                                       H O T Ă R Ă ȘT E : 

 
    Art.1 -  Se aprobă Programul de activitate al căminului cultural pe anul 2022, conform 

anexei nr.1  ce face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

 

    Art.2 -  Se aprobă Calendarul  evenimentelor  cultural-artistice  pe anul 2022, conform 

anexei nr.2  ce face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

 

    Art.3 -  Se aprobă  Consiliul știintific al căminului cultural Tătărani, conform anexei 

nr.3  ce face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

 

   Art.4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul comunei 

Tatarani  Pătru Constantin prin inspector de specialitate Nițescu Elena- Minodora. 

 

 



 

  Art.5- Prezenta hotărâre se comunica prin grija Secretarului  general al comunei 

Tătărani Primarului comunei Tătărani, inspectorului de specialitate Nițescu Elena- 

Minodora, Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de 

legalitate, și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet, la adresa 

wwwprimarietatarani.ro- Monitorul Oficial Local, subeticheta ”Hotărârile autorității 

deliberative” . 

 

 
 

 

TĂTĂRANI                                                                PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ 

Nr.27                                                                               PARASCHIVA PETRE                                                               

Data- 31.05.2022 

 

 

 

 

       Contrasemnează pentru legalitate, 

               SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

                        MIHĂILĂ  MIOARA 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu  14 voturi „pentru”,  0 voturi „împotrivă”,   1voturi „abținere”. 
Nr. consilieri în funcție: 15   

Nr. consilieri prezenți:   15   
Nr. Consilieri absenți:      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     R O M A N I A 

JUDETUL  DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

       P R I M A R 

 

                          P R O I E C T    DE      H O T A R A R E  
Nr.23/13.05.2022 

privind aprobarea  Programului de activitate al căminului cultural pe anul 2022, 

Calendarul  evenimentelor  cultural-artistice  pe anul 2022 și Consiliul stiintific al 

căminului cultural Tătărani 

 

 

      Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 

       Având în vedere : 

   -  Prevederile art.4 si art.6  din  Ordonanta de Urgenta  a Guvernului nr.118/21.12.2006 

(*actualizata*) privind  înfiintarea , organizarea si  desfasurarea  activitatii asezamintelor 

culturale;  

       Prevederile art.129 alin.2) lit.”d”, alin.7) lit.”d”, art.139 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) si 

art.200 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

 

                                       H O T Ă R Ă ȘT E : 
    Art.1 -  Se aprobă Programul de activitate al căminului cultural pe anul 2022, conform 

anexei nr.1  ce face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

    Art.2 -  Se aprobă Calendarul  evenimentelor  cultural-artistice  pe anul 2022, conform 

anexei nr.2  ce face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

    Art.3 -  Se aprobă  Consiliul știintific al căminului cultural Tătărani, conform anexei 

nr.3  ce face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

   Art.4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul comunei 

Tatarani  Pătru Constantin prin inspector de specialitate Nițescu Elena- Minodora. 

  Art.5- Prezenta hotărâre se comunica prin grija Secretarului  general al comunei 

Tătărani Primarului comunei Tătărani, inspectorului de specialitate Nițescu Elena- 

Minodora, Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de 

legalitate, și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet, la adresa 

wwwprimarietatarani.ro- Monitorul Oficial Local, subeticheta ”Hotărârile autorității 

deliberative” . 

 

                                                                                                      I N I T I A T O R ,   
 TATARANI                                                                                    P R I M A R 

                                                                                                  PATRU  CONSTANTIN  

                      Contrasemnează pentru legalitate, 

                     SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

                                MIHĂILĂ  MIOARA 



 

      

      R O M A N I A 

JUDETUL  DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

       P R I M A R 

Nr.3917./13.05.2022 

 
 

                                 REFERAT DE  APROBARE 
privind aprobarea  Programului de activitate al căminului cultural pe anul 2022, 

Calendarul  evenimentelor  cultural-artistice  pe anul 2022 și Consiliul stiintific al 

căminului cultural Tătărani 

 

      Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita; 

 

       Având în vedere : 

    - Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita, 

inregistrat cu nr.23/13.05.2022; 

   -  Prevederile art.4 si art.6  din  Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr.118/21.12.2006 

(*actualizata*) privind  infiintarea, organizarea si  desfasurarea  activitatii asezamintelor 

culturale;  

       Prevederile art.129 alin.2) lit.”d”, alin.7) lit.”d”, art.139 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) si 
art.200 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificarile si completarile ulterioare. 
 
        Ținând cont de cele  prezentate mai sus se impune aprobarea următoarelor; 

     - Programulul de activitate al caminului cultural pe anul 2022, conform anexei nr.1  ce 

face parte integranta la proiectul de hotarare. 

     - Calendarul  evenimentelor  cultural-artistice  pe anul 2022, conform anexei nr.2  ce 

face parte integranta la proiectul de hotarare. 

     - Consiliul stiintific al caminului cultural Tatarani, conform anexei nr.3  ce face parte 

integranta la proiectul de hotarare. 

 

 
 
 

 

    

 TĂTĂRANI                                                                                    P R I M A R 

                                                                                                  PĂTRU  CONSTANTIN  

 

 

 

 

 



R O M A N I A 

JUDETUL  DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

       P R I M A R 

Nr.3921/13.05.2022 

 
 

                                 RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotîrâre privind aprobarea  Programului de activitate al căminului cultural 

pe anul 2022, Calendarul  evenimentelor  cultural-artistice  pe anul 2022 și Consiliul 

stiintific al căminului cultural Tătărani 

 

 

 

    Subsemnata Nițescu Elena-Minodora, inspector de specialitate în cadrul aparatului de 

sppecialitate al   Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita, ținând cont de: 

    - Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita, 

inregistrat cu nr.23/13.05.2022; 

   -  Prevederile Ordonanței de Urgentu nr.118/21.12.2006 (*actualizata*) privind  

infiintarea, organizarea si  desfasurarea  activitatii asezamintelor culturale;  

  

        In temeiul art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.”c”, art.139 alin.1), alin.3) lit.a), art.196 alin.1) 
lit.a) si art.200 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
        Ținând cont de cele  prezentate mai sus se impune aprobarea următoarelor; 

     - Programulul de activitate al caminului cultural pe anul 2022, conform anexei nr.1  ce 

face parte integranta la proiectul de hotarare. 

     - Calendarul  evenimentelor  cultural-artistice  pe anul 2022, conform anexei nr.2  ce 

face parte integranta la proiectul de hotarare. 

     - Consiliul stiintific al caminului cultural Tatarani, conform anexei nr.3  ce face parte 

integranta la proiectul de hotarare. 

 
 

 
 
 

    
 TĂTĂRANI                                                                                    P R I M A R 

                                                                                                  PĂTRU  CONSTANTIN  

 

 

 

 

 

 



   R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA                                                                                                                                       Anexa Nr. 1 la 

CONSILIUL LOCAL TĂTĂRANI                                                                                                              Hotărârea Nr.27/31.05.2022 

 

 

PROGRAM  DE ACTIVITATE AL CĂMINULUI CULTURAL TĂTĂRANI PE ANUL 2022 

Nrc
rt 

Descrierea activitatilor Perioada de 
desfasurare 

Bugete
stimat 

Numar estimat 
de participanti 

Rezultate asteptate 

1 CAP. 1 Activitati culturale     

 Ziua “Eminescu” 
-referate pe temaEminescu 
-recitatori 
-invitat de la Biblioteca 
JudeteanaDambovita 

15.01.2022 1000 100 2 referate expuse 
8 poezii recitate 
1 expunere privind viata lui Eminescu 
Privind importanta poetului pentru Romania 

 Ziua Unirii 
-Referate petema Unirii 
-proiectii video pe tema Unirii 

 

24.01.2022 10000 150 2 referate expuse 
1 proiectie video colaj- aspect ale Unirii 
 

 Dragobete 
-spectacol traditie si folclor 

Februarie 15000 150 1 concurs cu 10 participanti desfasurat 
1 spectacol folkloric desfasurat 
 

 Ziua femeii 
-spectacol dedicate Zilei femeii 

08.03.2022 15000 150 Spectacol omagial Ziua femeii Bal si Hora 
traditionala 
 

 Ziua Europei este si ziua noastra 
 

09.05.2022 70000 150  

 Ziua copilului 01.06.2022 500 150 Spectacol dedicate Zilei Internationale a Copilului 



 ,,Eroi au fost , eroi sunt înca”  
06.06.2022 

500 100 Depunere de coroane la monumentele eroilor din 
comuna 

 Laureatii scolii-inchiderea anului 
scolar 

15.06.2022 3000 250 Premierea celor mai buni elevi 

 Ziua comunei Tatarani 
Atestare documentara 

15.08.2022 10000 600 Cinste Locului Strabun 

 Ziua Nationala a Romaniei 01.12.2022 5000 150 Spectacol literar musical dedicat Zilei Nationale 

 Expozitie de picture 
‘’Astazi s-a nascut Hristos” 

20.12.2022 3000 200 Pastrarea si transmiterea traditiilor si obiceiurilor 
populare 

 Hore si baluri traditionale 
Nunti si boteze taranesti 

Toata 
perioada 
anului 

2000 200  
Continuarea traditiei 

2 Cap. II  Activitati de 
informare 

    

 “Ziua Mondiala a Mediului 
Inconjurator” 

05.06.2022 1000 150 Ne vorbesc specialistii!- Dialog cu tema “ Cum 
protejam mediul inconjurator 

 Ziua inernationala impotriva 
consumului si a traficului illicit de 
droguri 

26.06.2022  100 Constientizarea pericolului consumului de droguri 

3 Cap. III Activitati de educatie 
permanenta 

    
 

 Muzeul satesc-Imaginea 
civilizatiei rurale 

Permanent 1000 50 Descoperirea in practica a valorilor traditionale 
prin cercetarea istorica 
Conservarea si promovarea 

 Identificarea si marcarea 
monumentelor istorice de pe raza 
localitatii 

Permanent 1000 50 Protejarea monumentelor storice care au 
inscrisuri in limba romana si in doua limbi de 
circulatie internationala 
 

 Inteprinderea urgenta   a masurii 
pentru revitalizarea jocului 

Permanent 1000 100 Invatarea jocurilor specifice locului:hora, sarba, 
ciobanasul , etc. 



popular in comunitatile satesti  O zi pe saptamana de grupa sau in vacante dupa cum 
este mai bine pentru fiecare localitate 

 Medicina Populara Permanent 500 150  
Sa invatam cum sa mancam sanatos 

 „Ziua Internationala a 
Arhitecturii” Inventarierea tuturor 
caselor cu arhitectura veche de 

peste 100 de ani Case cu specific 
traditional 

Fotografii  in contextual vietii 
contemporane. 

Permanent 500 80 Manifestari artistice (arta populara, simboluri 
fundamentale, interioare, taranesti,costume 
populare, dansuri, instrumente muzicale,jocuri de 

copii) 
Manifestari spirituale(sarbatori si obiceiuri din 

calendarul popular, obiceiuri la nastere, casatorii, 
inmormantari) 
Sinteza patrimoniului imobil protejat 

 Activitati administrativ 

gospodaresti 
Permanent 10000  Intretinerea si igenizarea institutiei de cultura: 

Completarea bazei materiale. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

PARASCHIVA PETRE 
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     JUDEȚUL DÂMBOVIȚA                                                                                                                                Anexa Nr.2 la Hotărârea 
     COMUNA  TĂTĂRANI                                                                                                                Consiliului Local Tătărani Nr.2/31.05.2022                                               

   CONSILIUL LOCAL TĂTĂRANI   

 

Calendarul manifestarilor cultural – artistice ale căminului  cultural  Tătărani pe anul 2022 
 

 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

MANIFESTARII 

DATA LA 

CARE SE 
DESFASOARA 

LOCUL ORGANIZATORII 

IN ORDINEA 
IMPORTANTEI 

DESCRIEREA SUMARA A 

MANIFESTARII 

NIVEL DE 

INTERES 

1. Proiect cultural in derulare 

„Muzeul  satesc-Imaginea 
civilizatiei rurale” 

Ian-martie 

2022 

Caminul 

cultural 

- Inspector  de 

specialitate; 
- bibliotecar; 

- persoane varstnice 
ale localitatii; 

Descoperirea in practica  a 

valorilor traditionale prin 
cercetarea istorica; 

Conservarea si promovarea lor 
prin infiintarea unui colt 
muzeistic al Caminului Cultural; 

Local 

In interesul 
comunitatii. 

2. Romania centenara -2019 
Program artistic aniversar; 

 

Ianuarie- 
Decembrie 

2022 

Camin 
cultural 

si Scolii 

Primarie , C.L 
Camin Cultural, 

Biblioteca 
Sc. Tatarani , 
Caprioru 

Relansarea sentimentului 
patriotic in rindul copiilor si 

tinerelor generatii. 

Interes local , 
judetean si 

comunitar 

3. Unirea principatelor Romane 24.01.2022 Camin 
cultural. 
Scolii. 

Inspector  de 
specialitate 
Bibliotecar, 

Elevi ai scolilor. 
Veterani de razboi. 

 Interes local , 
judetean si 
comunitar 

4.  Inteprinderea urgenta   a 
masurii pentru revitalizarea 
jocului popular in comunitatile 

satesti. 

Caracter 
permanent 

Scolile 
din 
comuna 

Inspector  de 
specialitate in 
colaborare cu 

cadrele didactice si 
biblioteca. 

Invatarea jocurilor specifice 
locului:hora, sarba, ciobanasul , 
etc.O zi pe saptamana de grupa 

sau in vacante dupa cum este 
mai bine pentru fiecare 

localitate. 

Interes local , 
judetean si 
comunitar. 
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5 Dragobetele „Un cintec si un 
vers pentru cei indragostiti”  

 

Februarie 
 

Camin 
Cultural. 

Inspector  de 
specialitate, Grupul 
de copii ai 

caminului cultural, 
bibliotecar 

Concurs pe tema 
„Indragostitilor” 
Spectacol Folcloric  

Local , judetean 
si national. 
 

 
 

 
 

6 Un cintec o floare dedicate  

tuturor femeilor cu ocazia 
„Zilei Internationale a Femeii”. 

08.03.2022 Camin 

Cultural 

Inspector  de 

specialitate, Grupul 
de copii , 

bibliotecar 
bibliotecar 

Spectacol folcloric dedicat „Zilei 

Inernationale a Femeii” 

Local , judetean 

si national. 

7 „Ziua Europei, e si ziua 

noastra!. 

09.05.2022 Camin 

Cultural 

Inspector  de 

specialitate 
Bibliotecar 

Scolile generale. 

 Local , judetean 

si national. 

8 „Dorim sa ne pastram sufletul 
de copil” spectacol dedicat 

Zilei internationale a Copilului. 

01.06.2022 Camin 
Cultural 

Inspector  de 
specialitate, 

Bibliotecar, 

 Local , judetean 
si national. 

9 „Eroi au fost, eroi sint inca,” 06.06.2022 Monume

ntele 
eroilor 

Preotii 

Cadrele didactice 
Primar 
Inspector  de 

specialitate 
Bibliotecar 

Cinstirea eroilor  Local , judetean 

si national. 

10 „Dorim sa ne pastram sufletul 
de copil” spectacol dedicat 
Zilei internationale a Copilului. 

01.06.2022 Camin 
Cultural 

Inspector  de 
specialitate 
Bibliotecar, 

 Local , judetean 
si national. 

11 „ Ziua Comunei”Tatarani- 
spectacol Omagial. 

15 august 2022 Primaria  
Tatarani 

 

Primarie 
Camin cultural 

Biblioteca 

 
Cinste Locului Strabun 

Local si 
national 

 



 

 3 

12 „Ziua Internationala a 
Arhitecturii” Inventarierea 
tuturor caselor cu arhitectura 

veche de peste 100 de ani Case 
cu specific traditional 

Fotografi,in contextul vietii 
contemporane. 

Caracter 
permanent 
 

 
 

 
 
 

 
 

Raza 
comunei 
Tatarani 

 
 

 
 
 

 
 

Inspector  de 
specialitate 
Consiliul 

Consultativ 
Comunitate 

 
 
 

 
 

 

Manifestari artistice(arta 
populara ,simboluri 
fundamentale,interioare,taranesti

,costume populare, 
dansuri,instrumente 

muzicale,jocuri de copii) 
Manifestari spirituale(sarbatori 
si obiceiuri din calendarul 

popular,obiceiuri la 
nastere,casatorii, inmormantari) 

Sinteza patrimoniuluiimobil 
protejat 
 

Local si 
national 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

13 „Sa ne cinstim veteranii de 
razboi” 

25.10.2022 Camin 
cultural 

Inspector  de 
specialitate 
bibliotecar 

Intilnire cu veterani de razboi cu 
ocazia  Zilei Armatei Romane. 

Local , judetean 
si national. 
 

14 Ziua Nationala a Romaniei 01.12.2022 Camin 
Cultural 

Inspector  de 
specialitate 

Bibliotecar 
Elevii ai scolilor din 
comuna 

Spectacol literar muzical dedicat 
zilei nationale 

Local , judetean 
si national. 

15 Alaiul colindatorilor- 
sarbatorile de iarna 

Decembrie 
2022 

Camin 
cultural 

comunei 
Tatarani 

Primarie; 
Camin cultural; 

Scoala; 
 

Colinde traditionale; 
Concerte de colinde traditionale. 

Colinde de Anul Nou. 

Pastrarea si 
transmiterea 

traditiilor si 
obiceiurilor 
populare; 

Un gand bun 
pentru Anul 

Nou. 
Local. 

                                                                                                                       PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ 

                                                                                          PARASCHIVA  PETRE               
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   R O M Â N I A                                                              Anexa Nr.3 la  

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA                                     Hotărârea Nr.27/31.05.2022 

CONSILIUL LOCAL TĂTĂRANI 

 

 

 

 

 

                        CONSILIUL ȘTIINTIFIC  AL CĂMINULUI  CULTURAL 

                                   TĂTĂRANI,  JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

 

 

Din Consiliul știintific al Căminului Cultural  Tătărani fac parte următorii 

membrii: 

 

 Perianu Ramona – director adjunct Școala Tătărani 

 Marica Elena – ânvățător Școala Tătărani 

 Nicolae Mihai – profesor Școala Tătărani 

 Neagu Mădălina– educator Grădințta Tătărani 

 Ștefan Liana- Maria – bibliotecar Biblioteca Tătărani 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

PARASCHIVA PETRE 


