
Ziua Comunei Sudiți 

  REGULAMENT DE DESFASURARE

Ziua Comunei Sudiți –ediția I 2013 

Data desfășurării:

Evenimentul va avea loc  simbătă  - 25.mai 2013 ,incepînd cu orele 11,00

Locatia    -TERENUL DE SPORT din curtea Școlii Apostol D Culea Sudiți,

    - Sala de festivități –a clădirii  Extindere sediu „Consiliul local;

    -Parcul central;

Organizator:

Consiliul local,evenimentul  fiind  prezidat de primarul comunei. 

Invitati  -consătenii, localnici,prin adresarea unei invitatii scrise tuturor gospodariilor din localitate;

Invitați de onoare- fii ai satului stabiliți in afara localității

     -cetățenii de onoare ai comunei, desemnați prin hotărîri anterioare ale

Consiliului local

      -veteranii  si văduvele de război

      -preoții din cele doua parohii, Sudiți și Gura vaii,

      -colectivul cadrelor didactice din comună,

      -oaspeţi din spectrul politic și administrativ, local și teritorial ( primari

comunelor invecinate,sefii partidelor politice locale,administratorii  societatilor  comerciale ) .

      -sportivi si echipe sportive din localitati vecine

Desfășurător

-11,00-14,00-competitii sportive-concurs scrima, cross,

-14,00-17,00-

-  deschidere festivitate cu o ceremonie religioasă oficiată de cei trei preoţi parohi din comună.

- discurs primar

-discurs preot-cetatean de onoare,

-discurs director scoala;

-prezentarea catalogului fidelitatii si acordare diploma de longevitate in casatorie asortate cu garoafe  familiilor cu peste 50 ani de 
casatorie 

-felicitari oficiale  si  flori pentru persoanele care implinesc 18 ani si cele care  au peste 80 ani

-acordare diploma de excelenta pentru dascali cu activitate indelungata in scoala 

-evidentierea cetatenilor  cu cele mai frumoase gospodarii, a familiilor tinere care s-au integrat in activitatea agricola

-toate nominalizarile vor fi insotite de un cuvant de pretuire din partea primarului localitatii

17,00-20,00  Program artistic

-program sde cantece si poezii sustinut  de elevii scolii Apostol D Culea  Suditi

-program artistic sustinut de solisti si  formatii de  muzica invitate

-vizitare muzeu Apostol D Culea din cadrul caminului cultural

-participare la masa frateasca  cu meniul traditional - mici si  bere.

Contributia financiara va fi asigurata din bugetul local pentru asigurarea tipografierii invitatiilor,diplomelor, florilor si din sponsorizari.
PRIMAR, 
SINCAN VASILE

http://www.realitateamedia.ro/administratie/11910-ziua-comunei-piatra-oimului-o-srbtoare-de-suflet-pentru-bucuria-sufletelor.html

