
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului  

Festivalului-concurs ”Cultură pentru cultură - 2016”  
 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 31 martie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Festivalului-concurs „Cultură 

pentru cultură - 2016”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

Festivalului-concurs „Cultură pentru cultură - 2016”; 

 - raportul de specialitate nr. 4994/21 martie 2016 comun al Direcției gestionarea 

patrimoniului și informatică și al Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al 

Consiliului județean Alba; 

 - adresa nr. 4934/2016 a Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, 

tineret, ONG-uri și sport; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 4 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 20/28.01.2016, Anexa nr. 25; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se aprobă organizarea Festivalului-concurs „Cultură pentru cultură - 2016”, prin 

Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba; 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul Festivalului-concurs „Cultură pentru cultură - 2016”, 

conform anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean  Alba,  domnul  Ion  Dumitrel,  prin  Centrul de 

Cultură ”Augustin Bena” Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, Centrului de Cultură 

”Augustin Bena” Alba, unităților administrativ teritoriale din județul Alba, Direcţiei Gestionarea 

Patrimoniului şi Informatică și Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din aparatul  de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

       P. PREŞEDINTE                        CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                   Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

Nr. 51 

Alba Iulia, 31 martie 2016 



Anexa la Hotărârea  

 Consiliului județean Alba nr. 51/31 martie 2016 

 

 

Regulamentul 

Festivalului – concurs judeţean „Cultură pentru Cultură” 

ediţia a XI-a , 2016 

 

Organizatori:  

Consiliul Judeţean Alba prin Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba. 

                       Data:                              Locul:     

 15.05.2016                       Blaj – „Câmpia Libertăţii” – Zona Blaj 

 22.05.2016                       Negrileasa –„Poiana Narciselor” – Zona Zlatna - Câmpeni 

            29.05.2016                       Săsciori-Loman – Zona Sebeş- Cugir                      

            12.06.2016                       Stremţ - Zona Aiud – Ocna Mureş 

 16.07.2016                       Avram Iancu – finala concursului 

 

Scopul concursului:  

Festivalul – concurs are drept scop revitalizarea culturii tradiţionale din mediul rural şi 

dezvoltarea turismului cultural în zonele istorico-etnografice ale judeţului Alba. Obiectivul 

principal al proiectului este salvarea şi valorificarea patrimoniului tradiţional imaterial din judeţul 

Alba şi revigorarea mişcării artistice de amatori din mediul rural. 

 

Regulamentul concursului poate fi găsit şi pe adresa de site  www.culturaalba.ro 

 

Înscrierea: 

Se face pe baza fişei anexă ce va fi transmisă pe adresa Centrului de Cultură „Augustin 

Bena” Alba, str. Morii, nr. 8, Alba Iulia, telefon / fax 0258-826410 sau pe adresa de e-mail: 

culturaalba@yahoo.com 

 

Desfăşurarea concursului: 

Pentru buna desfăşurare a concursului judeţul a fost împărţit în 4 zone care respectă 

delimitările marilor zone etnografice ale judeţului Alba: 

1. Zona Blaj din care fac parte comunele: Berghin, Bucerdea Grînoasă, Cenade, Cergău, 

Cetatea de Baltă, Ciugud, Crăciunelu de Jos, Jidvei, Mihalţ, Ohaba, Roşia de Secaş, Sîncel, Şona, 

Valea Lungă; 

2. Zona Zlatna – Cîmpeni din care fac parte comunele: Albac, Almaşu Mare, Arieşeni, 

Avram Iancu, Bistra, Bucium, Ciuruleasa, Gîrda de Sus, Horea, Lupşa, Meteş, Mogoş, Ocoliş, 

Poiana Vadului, Poşaga, Roşia Montană, Sălciua, Scărişoara, Sohodol, Vadu Moţilor, Vidra; 

3. Zona Sebeş – Cugir din care fac parte comunele:  Blandiana, Cîlnic, Ceru Băcăinţi, Cut, 

Daia Română, Doştat, Gîrbova, Pianu, Săliştea, Săsciori, Şibot, Şpring, Şugag, Vinţu de Jos; 

4. Zona Aiud – Ocna Mureş din care fac parte comunele: Cricău, Fărău, Galda de Jos, 

Hopîrta, Ighiu, Întregalde, Livezile, Lopadea, Lunca Mureşului, Mirăslău, Noşlac, Ponor, Rădeşti, 

Rîmeţ, Rimetea, Sîntimbru, Stremţ, Unirea. 

 

Finala: 

Se va desfăşura cu prilejul  „Târgului de fete” de pe Muntele Găina, în comuna Avram 

Iancu. La etapa finală vor participa câştigătorii locului întâi de la fiecare probă, din cele patru 

etape zonale. 

 

Concursul va cuprinde trei secţiuni:  

- spectacol folcloric   – maxim 50 puncte; 

- meşteşuguri populare   – maxim 15 puncte; 

- gastronomie tradiţională  - maxim 15 puncte. 

Desfăşurarea celor trei secţiuni va avea loc în aer liber sub forma unui spectacol cu public. 

 

 

 

http://www.culturaalba.ro/
mailto:culturaalba@yahoo.com


Juriul: 

Va fi format din  personalităţi ale vieţii culturale, specialişti în folclor muzical, coregrafie, 

etnografie, redactori radio-TV, care vor aprecia în mod deosebit valoarea artistică a formaţiilor şi a 

interpreţilor, originalitatea şi autenticitatea creaţiilor prezentate şi a portului popular, respectarea 

cu stricteţe a specificului local, durata etc. 

 Fiecare probă din concurs va fi jurizată şi va fi premiată separat. Evoluţia în concurs va fi 

limitată în timp, conform regulamentului, organizatorii rezervându-şi dreptul de a întrerupe 

„momentul”  prin oprirea sunetului.  

 

Componenţa juriului: 

JURIUL 

Festivalului – concurs judeţean „Cultură pentru Cultură” 

ediţia a XI-a , 2016 

 

Preşedintele juriului: 

SERGIU VITALIAN VAIDA – realizator şi prezentator de emisiuni folclorice; 

Membri: 

ILIE MOISE –  profesor universitar doctor la catedra de etnografie a Universităţii 

,,Lucian Blaga,, din Sibiu, cercetător principal la Institutul de ştiinţe socio-umane din Sibiu; 

MIRCEA CÂMPEANU – etnomuzicolog, cercetător principal la Centrul judeţean de 

cercetare şi promovare a culturii tradiţionale Cluj, violonist la orchestra de folclor a filarmonicii 

din Cluj Napoca; 

TIBERIU GROZA – director al Ansamblului folcloric DOR TRANSILVAN din Cluj 

Napoca; 

ADAM ROMI – profesor la Palatul Copiilor, artist plastic, specialist în arte populare 

tradiţionale; 

RAMONA CUCEA - profesor la Colegiul Economic ,,Dionisie Pop Marţian,, din Alba 

Iulia, specializată în turism şi gastronomie tradiţională, manager de proiecte şi formator. 

 

Cuantumul remuneraţiei juriului/ediţie: 

- valoare brută – 3687 lei din care se reţin de către Centrul de Cultură Augustin Bena Alba: 

- cheltuieli forfetare – 1473 lei 

- contribuţii asigurări sociale – 232 lei 

- impozit pe venit – 355 lei 

 

I. Spectacolul folcloric 

Obiceiul popular -  15 minute, maxim 7 puncte  

În cadrul obiceiului trebuie marcate momentele principale, fără ca jocurile şi cântecele să 

fie interpretate integral, fiindcă ele vor fi oricum evaluate de către juriu la secţiunile respective. 

Pentru o bună notare la acest punct recomandăm mare atenţie la participarea copiilor în 

obiceiuri în care prezenţa lor nu se regăseşte  (ex.: şezătoare), la includerea unor cântece sau 

momente cu caracter patriotic care nu sunt specifice obiceiului respectiv, la recuzita de pe scenă – 

plastic, hârtie creponată, etc. 

Locul I  – 3000 lei 

Locul II  – 2000 lei 

Locul III  – 1000 lei 

Dansurile  bărbăteşti - maxim 5 minute, maxim 5 puncte  

Acompaniamentul pentru acest moment se poate realiza fie prin prestaţia unui grup 

instrumental, fie prin CD, evaluarea făcându-se strict pentru caracterul tradiţional, respectarea 

specificului şi a repertoriului zonal, corectitudinea interpretării şi autenticitatea costumului 

popular. 

Locul I  – 1000 lei 

Locul II  – 750 lei 

Locul III  - 500 lei 

Dansurile mixte -  maxim de 5 minute, maxim 5 puncte  

Sunt valabile precizările anterioare de la dansuri bărbăteşti.  

Locul I  – 1000 lei 

Locul II  - 750 lei 



Locul III  - 500 lei 

Solist instrumentist - 3 minute, maxim 3 puncte 

Recomandăm atenţie în alegerea instrumentului, întrucât nu toate instrumentele folosite 

astăzi în cântecul popular sunt instrumente tradiţionale (vezi saxofon). Repertoriul ales trebuie să 

pună în valoare interpretul şi să fie obligatoriu din zonă. Nu sunt admişi concurenţii care au 

absolvit studii de specialitate în domeniu, respectiv profesorii de muzică sau angajaţii unor 

ansambluri profesioniste. 

Locul I  – 300 lei 

Locul II  – 200 lei 

Locul III  - 100 lei 

Solist vocal -  maxim 3 minute, maxim 3 puncte 

Se  admite participarea unui concurent, interpretând o singură piesă cu durata mai sus 

menţionată, obligatoriu doină şi obligatoriu din zona pe care o reprezintă. Nu sunt admişi 

concurenţii care au absolvit studii de specialitate în domeniu, respectiv profesorii de muzică sau 

angajaţii unor ansambluri profesioniste. 

Locul I  – 300 lei 

Locul II  – 200 lei 

Locul III  -100 lei 

Grup vocal bărbătesc - 3 minute, maxim 5 puncte  

Va evolua fără acompaniament şi va interpreta o singură piesă obligatoriu din zona pe care 

o reprezintă.    

Locul I  – 1000 lei 

Locul II  - 750 lei 

Locul III  -500 lei 

Grup vocal feminin - 3 minute, maxim 5 puncte  

Va evolua fără acompaniament şi va interpreta o singură piesă obligatoriu din zona pe care 

o reprezintă.    

Locul I  – 1000 lei 

Locul II  - 750 lei 

Locul III  - 500 lei 

Grup vocal mixt - 3 minute, maxim 5 puncte  

Va evolua fără acompaniament şi va interpreta o singură piesă obligatoriu din zona pe care 

o reprezintă.    

Locul I  – 1000 lei 

Locul II  - 750 lei 

Locul III  - 500 lei 

Grup „uni instrumental” (formaţii de fluieraşi, tulnice, ţitere) – 3 minute, maxim 5 

puncte 

Va evolua fără acompaniament şi va interpreta o singură piesă obligatoriu din zona pe care 

o reprezintă.    

Locul I  – 1000 lei 

Locul II  - 750 lei 

Locul III  - 500 lei 

Alte formaţii -  maxim 10 minute, maxim 7 puncte 

Permite evoluţia oricărui tip de formaţie sau a unui interpret cu condiţia să fie înscrisă în 

fişa de înscriere şi să respecte condiţiile de la secţiunea respectivă consemnate în prezentul 

regulament. 

Locul I  – 400 lei 

Locul II  – 300 lei 

Locul III  -200 lei 

 

II. Meşteşuguri populare - maxim 15 puncte 

 

Vor expune  maxim cinci meşteri populari din comuna respectivă, notându-se  doar 

produsele însoţite de meşterul creator. În cazul în care un meşter participă cu exponate aparţinând 

mai multor genuri (ţesături, cusături, împletituri), se notează cu o singură notă cele mai bune 

exponate. Meşterii care intră în competiţie obligatoriu vor face demonstraţii practice pe toată 

durata concursului. 



 

Locul I  – 2500 lei 

Locul II  – 2000 lei 

Locul III  – 1500 lei 

 

III. Gastronomie tradiţională - maxim 15 puncte 

 

La această secţiune se impune prezentarea unui număr de minim şase preparate, dintre care 

unul se va realiza pe loc, pentru fiecare preparat fiind afişată vizibil reţeta culinară. Fiecare 

comună concurentă va prezenta juriului un dosar cu minim 10 reţete tradiţionale culese din zona 

pe care o reprezintă (între ele vor fi obligatoriu cele şase prezentate în concurs). 

Locul I  – 2500 lei 

Locul II  – 2000 lei 

Locul III  – 1500 lei 

Lipsa dosarului cu reţete atrage după sine eliminarea din concurs! 

 

Etapa finală 

 

Va avea loc în comuna Avram Iancu cu prilejul manifestărilor cuprinse în cadrul sărbătorii 

tradiţionale de la Muntele Găina.  

Premiile la etapa finală sunt următoarele: 

 

I. Spectacolul folcloric 

 

Obiceiul popular -  15 minute, maxim 7 puncte  

În cadrul obiceiului trebuie marcate momentele principale, fără ca jocurile şi cântecele să 

fie interpretate integral, fiindcă ele vor fi oricum evaluate de către juriu la secţiunile respective. 

Pentru o bună notare la acest punct recomandăm mare atenţie la participarea copiilor în 

obiceiuri în care prezenţa lor nu se regăseşte  (ex.: şezătoare), la includerea unor cântece sau 

momente cu caracter patriotic care nu sunt specifice obiceiului respectiv, la recuzita de pe scenă – 

plastic, hârtie creponată, etc. 

Locul I  – 3000 lei 

Locul II  – 2500 lei 

Locul III  – 2000 lei 

Locul IV  – 1500 lei 

Dansurile  bărbăteşti - 5 minute, maxim 5 puncte 

Acompaniamentul pentru acest moment se poate realiza fie prin prestaţia unui grup 

instrumental, fie prin CD, evaluarea făcându-se strict pentru caracterul tradiţional, respectarea 

specificului şi a repertoriului zonal, corectitudinea interpretării şi autenticitatea costumului 

popular. 

Locul I  – 1000 lei 

Locul II  – 800 lei 

Locul III  - 600 lei 

Locul IV  – 400 lei 

Dansurile mixte -  5 minute, maxim 5 puncte  

Sunt valabile precizările anterioare de la dansuri bărbăteşti.  

Locul I  – 1000 lei 

Locul II  - 800 lei 

Locul III  - 600 lei 

Locul IV  – 400 lei 

Solist instrumentist - 3 minute, maxim 3 puncte  

Recomandăm atenţie în alegerea instrumentului, întrucât nu toate instrumentele folosite 

astăzi în cântecul popular sunt instrumente tradiţionale (vezi saxofon). Repertoriul ales trebuie să 

pună în valoare interpretul şi să fie obligatoriu din zonă. Nu sunt admişi concurenţii care au 

absolvit studii de specialitate în domeniu, respectiv profesorii de muzică sau angajaţii unor 

ansambluri profesioniste. 

Locul I  – 300 lei 

Locul II  – 250 lei 



Locul III  - 200 lei 

Locul IV  – 150 lei 

Solist vocal - 3 minute, maxim 3 puncte   

Se  admite participarea unui concurent, interpretând o singură piesă cu durata mai sus 

menţionată, obligatoriu doină şi obligatoriu din zona pe care o reprezintă. Nu sunt admişi 

concurenţii care au absolvit studii de specialitate în domeniu, respectiv profesorii de muzică sau 

angajaţii unor ansambluri profesioniste. 

Locul I  – 300 lei 

Locul II  – 250 lei 

Locul III  - 200 lei 

Locul IV  – 150 lei 

Grup vocal bărbătesc - 3 minute, maxim 5 puncte  

Va evolua fără acompaniament şi va interpreta o singură piesă obligatoriu din zona pe care 

o reprezintă.  

Locul I  – 1000 lei 

Locul II  - 800 lei 

Locul III  - 600 lei 

Locul IV  – 400 lei 

Grup vocal feminin - 3 minute, maxim 5 puncte 

Va evolua fără acompaniament şi va interpreta o singură piesă obligatoriu din zona pe care 

o reprezintă.  

Locul I  – 1000 lei 

Locul II  - 800 lei 

Locul III  - 600 lei 

Locul IV  – 400 lei 

Grup vocal mixt - 3 minute, maxim 5 puncte   

Va evolua fără acompaniament şi va interpreta o singură piesă obligatoriu din zona pe care 

o reprezintă. 

Locul I  – 1000 lei 

Locul II  - 800 lei 

Locul III  - 600 lei 

Locul IV  – 400 lei 

Grup „uni instrumental” (formaţii de fluieraşi, tulnice, ţitere) – 3 minute, maxim 5 

puncte 

Va evolua fără acompaniament şi va interpreta o singură piesă obligatoriu din zona pe care 

o reprezintă. 

Locul I  – 1000 lei 

Locul II  - 800 lei 

Locul III  - 600 lei 

Locul IV  – 400 lei 

Alte formaţii - 10 minute, maxim 7 puncte  

Permite evoluţia oricărui tip de formaţie sau a unui interpret cu condiţia să fie înscrisă în 

fişa de înscriere şi să respecte condiţiile de la secţiunea respectivă consemnate în prezentul 

regulament 

Locul I  – 500 lei 

Locul II  – 400 lei 

Locul III  - 300 lei 

Locul IV  – 200 lei 

 

II. Meşteşuguri tradiţionale - maxim 15 puncte 

Vor expune  maxim cinci meşteri populari din comuna respectivă, notându-se  doar 

produsele însoţite de meşterul creator. În cazul în care un meşter participă cu exponate aparţinând 

mai multor genuri (ţesături, cusături, împletituri), se notează cu o singură notă cele mai bune 

exponate. Meşterii care intră în competiţie obligatoriu vor face demonstraţii practice pe toată 

durata concursului. 

Locul I  – 2500 lei 

Locul II  – 2000 lei 

Locul III  -1500 lei 



Locul IV  – 1000 lei 

 

III. Gastronomie tradiţională - maxim 15 puncte 

La această secţiune se impune prezentarea unui număr de minim şase preparate, dintre care 

unul se va realiza pe loc, pentru fiecare preparat fiind afişată vizibil reţeta culinară. Fiecare 

comună concurentă va prezenta juriului un dosar cu minim 10 reţete tradiţionale culese din zona 

pe care o reprezintă (între ele vor fi obligatoriu cele şase prezentate în concurs). 

Locul I  – 2500 lei 

Locul II  – 2000 lei 

Locul III  -1500 lei 

Locul IV  – 1000 lei 

Lipsa dosarului cu reţete atrage după sine eliminarea din concurs! 

 

Obligaţiile participanţilor: 

- să respecte Regulamentul Festivalului – concurs judeţean „Cultură pentru cultură” ; 

- să transmită  organizatorilor toate datele necesare înscrierii la concurs; 

- să solicite în scris asistenţă metodică Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba (se va 

specifica în cerere domeniul sau secţiunea urmând ca specialistul să fie repartizat de conducerea 

instituţiei); 

- să comunice  orice schimbare care ar produce urmări în buna desfăşurare a concursului, 

cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării concursului; 

- să asigure transportul  şi masa formaţiilor participante; 

- să finalizeze expoziţia din cadrul secţiunilor „meşteşuguri populare” şi „gastronomie 

tradiţională” cu cel puţin 30 minute înainte de începerea concursului; 

- să folosească şi să păstreze  curat spaţiul destinat expoziţiilor; 

- să se manifeste decent şi civilizat  pe întreaga durată a concursului; 

- să prezinte organizatorilor, la începutul concursului,  tabele nominale cu datele de 

identificare (nume, prenume, nr. si serie CI sau BI, semnătura) ale participanților; 

- să prezinte juriului programul spectacolului artistic şi dosarul cu reţete tradiţionale. 

- să desemneze în scris, până la data concursului, reprezentantul comunei însărcinat de 

comunitate să ridice premiul/premiile şi să trimită o adresă scrisă însoţită de copie după actul de 

identitate al acestuia la Centrul de Cultură Augustin Bena Alba; 

- orice abatere de la aceste obligaţii, aduce după sine  eliminarea din concurs. 

 

Obligaţiile organizatorilor: 

- să popularizeze prezentul regulament; 

- să promoveze concursul; 

- să acorde, la cerere,  asistenţă de specialitate şi îndrumare pentru formaţiile înscrise în 

concurs; 

- să stabilească membrii juriului,  format din specialişti, pentru fiecare secţiune din 

concurs; 

- să asigure toate condiţiile tehnice bunei desfăşurări a concursului: scenă, sonorizare,  

spaţiile necesare organizării expoziţiilor de artă populară şi  gastronomie; 

- să comunice, cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării concursului, orice schimbare 

de natură organizatorică. 

Meşteşuguri tradiţionale 

- ţesut; 

- cusut; 

- confecţionare podoabe port popular; 

- prelucrarea pieilor şi a blănurilor; 

- împletituri; 

- olărit; 

- prelucrarea lemnului; 

- prelucrarea metalului; 

- prelucrarea pietrei; 

- prelucrarea sticlei; 

- prelucrarea cornului şi a osului; 

- încodeierea ouălor şi pictura de icoane; 



- confecţionarea măştilor populare. 

(datele sunt extrase din lucrarea Patrimoniul cultural imaterial din România, CIMEC, Bucureşti, 

2009, pag.187-198) 

Instrumente tradiţionale 

- fluierul; 

- tulnic; 

- ţiteră; 

- bucium; 

- cimpoi; 

- duda de ceapă; 

- tâlv (o specie de bostan cu rol de fluier); 

- taragotul; 

- tamburina; 

- buhaiul; 

- vioara, violina, vioara cu goarnă; 

- doba; 

- violoncel, braci; 

- contrabas, contra; 

- corn; 

- frunza, piaptăn, solz de peşte. 

(datele sunt extrase din lucrarea Studii de organologie. Instrumente tradiţionale româneşti, vol I şi 

II, editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2006) 

 

Dispoziţii finale 

Juriul îşi păstrează dreptul de a nu acorda sau de a redistribui premiile, în funcţie de 

punctajul obţinut în cadrul concursului. 

La etapa finală va participa câştigătorul locului întâi de la fiecare secţiune din concurs. 

Participanţii  trebuie să demonstreze cu buletin sau certificat de naştere că sunt născuţi în 

comuna pe care o reprezintă sau că au domiciliul în localitate de cel puţin un an. 

Complexitatea manifestărilor din cadrul acestui festival - concurs fac necesară o 

departajare pe criterii valorice, specială, pentru fiecare din componentele manifestării. 

În redactarea prezentului regulament s-au luat în considerare opiniile şi propunerile 

participanţilor din ediţiile anterioare. 

Timpul alocat prin prezentul regulament, la fiecare secţiune,  este timpul maxim de 

prezentare a momentului artistic. 

Premiile vor fi înmânate reprezentantului fiecărei comune participante, desemnat de 

către primăria din localitatea respectivă printr-o adresă scrisă transmisă Centrului de 

Cultură ”Augustin Bena” Alba până la data concursului. Adresa va fi însoţită de o copie a 

cărţii de identitate a reprezentantului respectiv. 

Premiile cu valoare mai mare de 600 de lei vor fi impozitate conform legii, valoarea 

impozitului fiind reţinută din valoarea premiului.  
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