
ROMÂNIA  
JUDEŢ UL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind asocierea Orasului Tirgu Neamț , prin Casa Culturii “Ion Creanga”, cu 

Centrul pentru Cultura si arte “Carmen Saeculare” Neamt 

 

  

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,  precum si 

prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice si prevederile Legii bugetului de stat pe anul 

2014, nr.356/2013; 

 Avand in vedere HCL 22/04.02.2014 prin care s-a aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli 

al Orasului Tirgu Neamt si al Casei de cultura “Ion Creanga” Tirgu Neamt , pentru anul 2014; 

 Avand in vedere solicitarea nr.128/11166/23.07.2014, prezentata de Centrul pentru cultura si 
arte ”Carmen Saeculare” Neamt ; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 

specialitate realizat in comun de Directia Buget-Contabilitate si Casa Culturii “Ion Creanga” Tirgu 

Neamt , din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ , înregistrat sub nr. 11166/23.07.2014 ; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin.2 lit.e, alin.7 , lit.a, art. 45 alin.2, lit.f din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Orasul Tirgu Neamț, prin Casa Culturii “Ion Creanga”,  

și Centrul pentru cultura si arte ”Carmen Saeculare” Neamt , în vederea organizarii si realizarii în  

comun a evenimentului Festivalul International de Folclor “Ceahlaul”, editia XVll-a, 2014; 

  (2) Se aprobă contribuţia financiară a Orasului Tirgu Neamţ, prin Casa Culturii „Ion 

Creanga” Tirgu Neamt,  în vederea organizării acţiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 18.000 

lei, cu plata in sase rate egale; 



 (3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre..  
 Art.2: Se imputerniceste primarul Orasului Tirgu Neamt , Harpa Vasilicã, sa semneze 

acordul de asociere ; 

Art.3. Directia Buget-Contabilitate si Casa Culturii “Ion Creanga” Tirgu Neamt , va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic-contencios, administratie locala,  

autoritate tutelara, va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.  

 Art.4. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 

hotarari institutiilor si persoanelor interesate, prin Compartimentul Administratie publica locala-
Autoritate tutelara. 

 
Nr. 143 
Din 24.07.2014 

Preşedinte deşedinţă, 
Consilier: Barsan Valeriu 

               
 
 
                                                                                                                 Contrasemnează,  
                                                                                                                        Secretar, 
                                                                                                               jr. Laura Elena Maftei 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Total consilieri locali     19 
        Prezenti                
        Pentru                         
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