
Nr. 18.898/ 29 iunie 2021

PROIECT DE HOTARARE

Privind aprobarea bugetului evenimentului

,,FlLM 4 FUN" 2021, edilia a-X t-a

Av6nd in vedere:

' Referatul de aprobare iniliat de domnul Vlad Oprea, Primarul oraSului Sinaia, inregistrat
sub nr. L8.867 /29.06.202I

o Raportul de specialitate intocmit de serviciul Politici Publice, inregistrat sub nr. 18.903/
29.06.2021 prin care se propune aprobarea bugetului organizdrii evenimentului ,,Film 4
Fun", edifia a-Xlll-a, in cuantum de 5.000 lei;

o Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Localsinaia;

' HCL nr. 1'6/ 2O2f privind lista de evenimente organizate de oragul Sinaia in anul 2021;

in conformitate cu prevederile Legii 273/ 2006 privind Finanlele publice Locale cu modificdrile si
com pleti rile ulterioa re;

in baza ordonanlei nr.80/2001' privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorltetrile si
instituliile publice, actualizatd;

in temeiul art, 129 alin, 2, lit. b, coroborat alin. 4, lit. a si alin.7, lit. a gi lit. e , art. 139 arin. 3, lit. a
5i art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr 571 ZOI? privind Codul administrativ;

CONSILIUL IOCAI. AL ORASULUI SINAIA
HorARAgrE:

Art. 1. - Aprob; buSetul evenimentului ,,Film 4 Fun", edilia a- xIr-a in cuantum de 5.000 lei;

Art. 2. - Prevederile prezentei hotireri vor fi aduse la indeplinire de c6tre Serviciul politici publice fi
Serviciul Buget si Resurse Umane.
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REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de Hotir5re privind aprobarea bugetului evenimentului

,,FltM 4 FUN" 2021, edilia a Xttt-a

Av6nd in vedere c5:

Evenimentul ,,FlLM 4 FUN", organizat de primdria oratului sinaia in parteneriat cu Fundalia
cineremember, este un eveniment cu o tradilie de peste 1.2 ani, care propune prin activit;li specifice
promovarea filmului de comedie $i a noilor generatrii de cinealti;

Lu6nd in considerare ci:

sinaia s-a clSdit pe fundamente culturale 5i ci acest lucru ni-l dorim, cu prioritate, s;-l continudm
$i ast;zi;
clnematografia este unul din mijloacele prin care cultura a rdmas gi rdm6ne vie, aduc6nd in viala
oamenilor zSmbete gi diverse trdiri ti sentimentel

Pe lista evenimentelor organizate de oragul Sinaia in anul 2021, aprobatd prin HCL nr. 16/ zo21,-,
se aflS 9i cel intitulat,,Film 4 Fun";

Propun aprobarea bugetului necesar organizirii celei de-a xlll-a edilii a evenimentului ,,Film 4
FUN".
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Raport de specialitate

privind a probarea bugetului evenimentului

,,Fll-M 4 FUN" 2021, editia a Xlll-a

in perloada 07-09 august 2027, Primdria ora;ului sinaia, prin serviciul politici publice,
organizeazd in parteneriat cu Fundatia cineRemember, cu sprijinul centrului National al
Cinematografiei, evenimentul FILM 4 FUN.

Ajuns anul acesta la cea de-a Xlll-a edilie, Film 4 Fun este un festival internalional de film de
comedie care se desfdSoard in Rom6nia, obiectivul declarat fiind acela de a promova filmul gi noile
generatii de cineatti ti sd readuci publicul in sSlile de cinema.

Ca urmare a situaliei globale cauzate de virusul Covid-19, anul acesta festivalul Film 4 Fun se
va desf;tura, intre 5 - 8 august, pe platforma online www.film4fu n. ro, iar seara de Gala (g august) se
va desfdgura la Sinaia, in transmislune direct;.

Pe lingi proiecliile de filme din cadrul competiliei internalionale, programul festivalului va
include pi alte activitdli culturale, precum, masterclass-uri gi spectacol de improvizalie.

Cunostinlele culturale sunt esentiale pentru dezvoltarea personali a copiilor, adolescenlilor gi

tinerilor, de fapt, a intregii societSti. cultura trebuie perceput; ca fiind o componentd importantd in
fornrarea fiecdrui t6ndr gi privitd ca unul dintre aspectele esen!iale ale educaliei acestora.

Editia din acest an a festivalului va aduce pentru jurizare invitatri speciali din Fran!a,Grecia,
Rusia gi Polonia, iar in cadrul Galei de premiere se va acorda un premiu special gi Trofeul Film 4 Fun
actrilei Emilia Popescu.

Pentru buna organizare a evenimentului vor fi necesare o serie de cheltuieli care implicd
servicii de restaurant pentru artigti, pe toati perioada manifestarii, precum ti alte cheltuieli, astfel:

Buget estimativ:

1. Servicii restaurant 4000 lei
Mic dejun :08 si 09 august
CinS: 07 si 08 august (festiv6)
Pranz: 08 august
Pentru un numar de aproximativ 17 persoane la un buget maxim de 50 lei/ pers/ masl/ zi/ tva

inclus, plata virament.

2. Aranjamente florale 500 lei

3. Alte cheltuieti ( apd/ cafea/etc) 5OO tei

VJ supunem spre aprobare suma de 5.OOO lei reprezentend bugetul de organizare si
desfdSurare al acestui even ime nt.


