
ROMÂNIA  
JUDEŢ UL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
Proiect 

 
HOTĂRÂRE 

privind asocierea Orasului Tirgu Neamț  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  și Centrul pentru cultura si arte 
”Carmen Saeculare” Neamt , în vederea organizarii si realizarii în comun a evenimentului Festivalul 
International de Folclor “Ceahlaul”, editia X Vll-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 in  
numele si pentru Consiliul Local , 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. 

 
Iniţiator, 

Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 
Harpa Vasilică 

          Avizat legalitate, 
              Secretar, 

                 jr. Laura Elena Maftei 
 
 
 



 
 
 

Anexa la H.C.L nr. 193 din 24.07.2014 

ACORD D E AS OCIERE 
I.  PĂRŢILE AS OCIERII: 

Centrul pentru Cultură şi Arte “Carmen Saeculare” Neamţ, cu sediul în municipiul 
Piatra – Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 3, judeţul Neamţ,  reprezentat prin doamna Carmen Elena 
Nastasă – manager, pe de o parte  

şi 
Oraşul Tirgu – Neamţ- Casa Culturii “Ion Creanga” cu sediul în Orasul Tirgu Neamt, 

Str.Stefan cel M are, nr. 60 , reprezentată prin primar- VASILICĂ HARPA si director – 
M IHAILESCU MARGARETA ;  

 
II.  OBIECTUL PROTOCOLULUI: 
- Asocierea părţilor în vederea realizării  în comun a evenimentului Festivalul 

Internaţional de Folclor „Ceahlăul”, ediţia a XVII-a, 1-7 august 2014; 
 

III.  OBLIGAŢIILE Ş I RES PONS ABILITĂŢILE PĂRŢILOR: 
Obligaţiile şi responsabilităţile Centrului pentru Cultură şi Arte “Carmen S aeculare” 

Neamţ: 
- să colaboreze cu partenerii în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a 

festivalului; 
- va face plăţile legate de realizarea materialelor publicitare, solişti, etc în limita sumelor 

disponibile. 
- să promoveze festivalul prin mijloace specifice (media, Site-ul instituţiei etc.) 
- să conceapă şi să realizeze materialele publicitare (realizarea şi tipărirea de afişe, invitaţii,  

diplome etc.) şi logistic pentru buna desfăşurare a festivalului prin implicarea directă în  
activităţile de organizare ale evenimentului; 

- sa transmita Directiei Buget-Contabilitate din cadrul aparatului propriu al Primarului , 
documentele legate de modul de cheltuire a sumelor alocate de catre acesta , in functie de 
suma achitata cu mentiunea ca sumele justificate nu au mai fbst decontate la alt finantator , in 
caz contrar urmdn sa restituie suma primita. 

 
Obligaţiile şi responsabilităţile Oraşului Târgu - Neamţ: 
- să finanţeze acest eveniment cu suma de 18.000 lei. Sumă va fi virată în contul nostru 

RO58TREZ4915010XXX000188, deschis la Trezoreria Piatra - Neamţ , in sase rate egale. 
- să colaboreze cu partenerii în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a 

festivalului; 
- să promoveze festivalul prin mijloace specifice (media, Site-ul instituţiei etc.); 

 
IV.  DURATA PROTOCOLULUI: 
Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării de către toate părţile implicate 

şi este valabil până la finalizarea acţiunii ce constituie obiectul prezentului acord. 
 
V.  ÎNCETAREA AS OCIERII 
Protocolul de colaborare îşi încetează valabilitatea în următoarele condiţii: 
- hotărârea comună a părţilor semnatare; 
- expirarea duratei pentru care s-a încheiat protocolul de colaborare; 
- neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor şi celorlalte clauze ale 

protocolului de colaborare; 



- alte clauze prevăzute de lege. 
 

VI.  SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor ce ar putea apărea între părţile semnatare ale 

Protocolului de colaborare nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare 
instanţelor de drept comun competente. 

 
 
VII.  CLAUZE S PECIALE 
Modificările la prezentul Protocol de colaborare se vor efectua cu acordul scris al părţilor  

semnatare. Completările şi modificările aduse Protocolului de colaborare sunt valabile şi opozabile 
numai dacă sunt făcute prin act adiţional semnat de părţile asociate. 

Prezentul Protocol de colaborare a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare originale, câte 1  
pentru fiecare dintre partea semnatară, având aceeaşi forţă juridică probantă, astăzi 
_________________, (data semnării) 

 
ORAS UL TIRGU N EAMT                    Centrul pentru Cultură şi Arte  
Casa Culturii “Ion Creanga”       „Carmen S aeculare” Neamţ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIEREA PROIECTULUI: 
 Proiectul îşi propune continuarea unei manifestări de tradiţie în peisajul cultural nemţean. 
 Festivalul Internaţional de Folclor  „Ceahlăul” înfiinţat în  1991, a reuşit să aducă la Piatra-Neamţ 
ansambluri folclorice reprezentative pentru cultura tradiţională românească, dar şi pentru cea a unor 
ţări precum Scoţia, Spania, Italia, Franţa, Belgia, Serbia, Grecia, Bulgaria, Turcia, Israel, S.U.A., 
Ucraina sau Republica M oldova.  

M anifestarea îşi propune integrarea  tradiţiei autentice în spaţiul urban şi rural nemţean, să 
faciliteze accesul publicului la cântecul, dansul şi portul popular, la valorile culturilor tradiţionale 
din România şi din întreaga lume şi să promoveze interculturalitatea şi patrimoniul imaterial 
internaţional.  
 
Perioada în care va avea loc proiectul: 

1 februarie - 15 august 2014 
Activităţi: 

1. managementul şi coordonarea proiectului (contactarea partenerilor, formarea echipei de 
lucru); 

2. promovarea valorilor culturii tradiţionale româneşti şi internaţionale (stabilirea strategiei de 
lucru, contactarea invitaţilor, mediatizarea evenimentului, elaborarea materialelor  
promoţionale -  afişe, invitaţii,  desfăşurarea propriu-zisă a spectacolelor şi paradelor  
formaţiilor artistice); 

3. menţinerea publicului cunoscător, specializat, dar şi formarea altuia nou (public tânăr,  în  
special);  

4. stabilirea unor relaţii de colaborare pentru proiecte viitoare; 
5. exploatarea şi diseminarea rezultatelor (inscripţionarea spectacolelor pe un DVD, difuzarea 

lor prin intermediul mass-media); 
6. evaluarea proiectului. 

 
  Etape de desfășurare 

1. 1 februarie – 1 aprilie: formarea echipei de lucru, contactarea partenerilor şi a invitaţilor;  
2. 1 aprilie – 15 iulie: elaborarea şi difuzarea materialelor necesare promovării Festivalului 

inclusiv în cadrul agenţiilor de turism; 
3. 15 iulie - 31 iulie: pregătirea condiţiilor materiale şi tehnice necesare desfăşurării 

Festivalului;            
4. 1 - 7 august: desfăşurarea paradelor şi spectacolelor folclorice;  
5. pe toată durata desfăşurării proiectului: evaluare; 
6. 7-15 august: diseminarea rezultatelor – multiplicarea şi promovarea înregistrărilor audio-

video din timpul desfăşurării manifestării; 
7. pe toată durata desfăşurării proiectului - promovare prin intermediul mass-media: 

organizarea unor conferinţe de presă, afişarea pe pagina web a instituţiei, transmiterea către 
presă a unor materiale informative. 

 
S paţii de desfăşurare: 
Piatra-Neamţ - Piaţa Turnului, Roman – Piața Roman Vodă, Bicaz – Clubul Cimentiș telor, Oraș 
Tîrgu - Neamț, Oraș  Roznov – Parc , Comuna Ceahlău – stațiunea Durău 
Participanţi:          
Ansambluri Folclorice de plan local, naționl: Croaț ia, Polonia, Spania, Ucraina ș i Romania (6 
ansambluri folclorice) 
 
 
OBIECTIVE:  
Obiectiv general: 
 promovarea şi valorificarea folclorului românesc şi internaţional prin intermediul unei 

manifestări cu largă adresabilitate;  



Obiective specifice: 
 să integreze tradiţia autentică în special în spaţiul urban, care manifestă o tendinţă puternică 

de „dezrădăcinare” în relaţie cu valorile tradiţionale; 
 să încurajeze deschiderea către multiculturalism;  
 să promoveze schimbul cultural internaţional; 
 să încurajeze apropierea generaţiei tinere de valorile spirituale autentice româneşti şi 

internaţionale; 
 să contribuie la îmbogăţirea vieţii culturale a judeţului Neamţ. 

 
S copul proiectului: 
Festivalul Internațional de Folclor „Ceahlăul” are ca scop promovarea şi valorificarea elementelor de 
cultură populară românească şi internaţională.  
  
Grupul ţintă: publicul de toate categoriile de vârstă din judeţul Neamţ. 
Beneficiari direcţi: locuitorii din Piatra-Neamţ, Roman, Bicaz, Roznov, Tîrgu-Neamț şi ai comunei  
Ceahlău. 
Beneficiari indirecţi: comunităţile locale, turismul cultural din zonă. 
 
Rezultate aşteptate: 
 șapte spectacole de folclor; 
 șase parade folclorice ale formaţiilor participante; 
 un DVD cu înregistrarea Festivalului; 
 30 de apariţii în presa scrisă, 10 în emisiuni radio şi 10 în programe de televiziune.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Orasul Tirgu Neamt 
Nr. 11166 din 23.07.2014     
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind asocierea Orasului Tirgu Neamț  cu 

Centrul pentru Cultura si arte “Carmen Saeculare” Neamt 

 
 
 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

precum si prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice si preveder ile 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 

venitur i 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 ; 

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 ulter ioare; 

 Avand in vedere interesul de a realiza unele activitati de interes local , care au 

ca scop promovarea Orasului Tirgu Neamt si a Casei de cultura “Ion Creanga” Tirgu 

Neamt, am iniţ iat si redactat proiectul de hotărâre, pe care îl supun dezbaterii si 

aprobării dumneavoastră. 
 

  
 

Primar, 

               Harpa Vasilicã 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

Orasul Tirgu Neamt/ Casa Culturii “Ion Creanga”   Aprob, 
Directia Buget-Contabilitate                     Primar 
Nr. 11166 din 23.07.2014                 Harpa Vasilicã 

 
RAPORT  DE  SPECIALITATE 

privind asocierea Orasului Tirgu Neamț  cu 

Centrul pentru Cultura si arte “Carmen Saeculare” Neamt 

 
 
 Având în vedere prevederile art. 36 alin.2 lit.e, art. 45 alin.2, lit.f din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

“Art. 36- (2)Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

 e)atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern. 

Art. 45- (2)Se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale 

consiliului local: 
 f)hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice 

române sau străine” 

 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 ; 

  M entionam ca suma ce va f i alocata în vederea organizării acţiunii prevăzute este în 
cuantum de 18.000 lei, cu plata in sase rate egale; 

 Avand in vedere interesul de a realiza unele activitati de interes local , care au ca scop 

promovarea Orasului Tirgu Neamt, am iniţiat si redactat proiectul de hotărâre, pe care îl supun 
dezbaterii si aprobării dumneavoastră. 

 
       
    DIRECTOR,              Biroul Buget Contabilitate, 
      Mihailescu Margareta                               Sef Birou, 
                ec.Tanasa Carmen 
 
 


