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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale,
artistice şi sportive” ce se vor desfăşura pe parcursul anului 2021 în municipiul Orăştie

În anul 2021 ne dorim ca tot mai mulţi concetăţeni să participe la manifestări culturale
şi sportive locale sau de nivel judeţean, deși organizarea acestora va avea loc în funcţie de
evoluţia pandemiei cu Covid-19 a populaţiei și doar respectând legislaţia în vigoare. Anul
trecut a fost un an cu mari probleme de sănătate pentru populaţie şi activităţile culturalsportive au trebuit să fie anulate, rând pe rând, conform hotărârilor naţionale, județene și
locale aflate în vigoare.
Având în vedere contextul actual al pandemiei de coronavirus, cel mai probabil
manifestările programate în acest calendar nu se vor mai organiza în formula tradițională, din
ultima perioadă. După cum știm cu toții, de-a lungul anilor, Primăria municipiului Orăștie îi
invita pe orăștieni împreună cu familiile și prietenii lor în diverse locații pentru a se bucura de
anumite evenimente. Pentru a putea respecta restricțiile actuale și pentru a ține sub control
evoluția cazurilor de coronavirus, aceste manifestări nu se vor mai organiza la fel ca în anii
precedenți, fiind posibil ca în unele cazuri să fie postate alocuțiuni pe rețelele de socializare
sau să fie anulate în totalitate, așa cum s-a întâmplat și anul trecut.
Activităţile culturale propuse de către Primăria Municipiului Orăștie și partenerii
noștri din acest calendar pentru anul 2021, sperăm cu toții să se poată desfăşura, deoarece ne
dorim ca acestea să fie unele importante, prin care să evidențiem şi educaţia culturală, pe
lângă toate celelalte activităţi.
Venim în întâmpinarea aşteptărilor locuitorilor municipiului şi nu numai, cu un
program de activităţi culturale care, sperăm, va fi pe placul tuturor, urmând trendul ascendent
de până acum.
În cadrul acestor manifestări și evenimente propuse se pun în valoare talentele din
toate domeniile culturale, artistice, sportive şi de îndemânare, care activează în municipiul
nostru.
Toate manifestările culturale, artistice, sportive, etc. propuse se vor putea desfășura
doar în funcţie de evoluţia pandemiei cu Covid-19 a populaţiei și respectând legislaţia aflată
în vigoare.
Având în vedere cele de mai sus, propun aprobarea proiectului în forma prezentată.
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