
ROMÂNIA 
JUDE}UL NEAM} 

CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
 

PROIECT 
HOT|RÂRE 

 
privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt 

 prin Consiliul Jude]ean Neamţ in vederea finantarii unei actiuni de interes 
public judetean 

 
Consiliul Local al ora[ului T`rgu Neam];  
Lu^nd act de Expunerea de motive nr.12815 din 12.06.2015 `naintat\ de 

Primarul ora[ului T`rgu Neam] [i Raportul de specialitate comun al Directiei Buget 
Contabilitate, din cadrul Prim\riei ora[ului T r̀gu Neam]; 

Avand in vedere H.C.J nr. 105/27.05.2015, prin care s-a aprobat finantarea 
evenimentului ”Zilele Cetatii Neamt” ce va avea loc în perioada 03-05 iulie 2015 cu 
suma de 40.000 lei;  

~n temeiul prevederilor art. 36 alin. 7, lit.a si c  [i ale art. 45 alin. 2 din Legea 
nr. 215/2001 a administra]iei publice locale, republicat\, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

HOT|R|{TE : 
 

Art. 1. Se aprobă asocierea Orasului Tîrgu-Neamţ, prin Consiliul Local al 
Orasului Tîrgu-Neamţ cu Judetul Neamt, prin Consiliul Judetean Neamt,  în vederea 
organizării si realizării în comun a evenimentului ”Zilele Cetatii Neamt” ce va avea 
loc în perioada 03-05 iulie 2015, in Orasul Tîrgu-Neamt; 

Art. 2.  Se imputerniceste primarul Orasului Tirgu Neamt , Harpa Vasilicã, sa 
semneze in numele si pentru Consiliul Local , acordul in vederea finantarii unei 
actiuni de interes public judetean; 

Art. 3. Directia Buget Contabilitate va lua toate m\surile necesare pentru 
ducerea la `ndeplinire a prevederilor prezentei hot\r^ri. 

Art. 4. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 

 
Ini]iator,  

Primarul ora[ului T`rgu Neam], 
Harpa Vasilicã 

 
 
Avizat pentru legalitate,  

  Secretar al ora[ului T`rgu Neam], 
     jr. Laura Elena Maftei 

 
 



       
Orasul Tirgu Neamt 
Nr. 12815/12.06.2015     
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt 

 prin Consiliul Jude]ean Neamţ in vederea finantarii unei actiuni de interes 
public judetean 

 
Avand in vedere adresa nr.10664/18.05.2015, emisa de institutia noastra prin 

care solicitam Consiliului Judetean Neamt, suma de 70.000 lei si asocierea în vederea 

organizării si realizării în comun a a evenimentului  ”Zilele Cetatii Neamt” ce va 

avea loc în perioada 03-05 iulie 2015 in Orasul Tîrgu-Neamt; 

Avand in vedere H.C.J nr. 105/27.05.2015, prin care s-a aprobat finantarea 

evenimentului ”Zilele Orasului Tirgu Neamt” ce va avea loc în  perioada 03-05 iulie 

2015 in Orasul Tîrgu-Neamt cu suma de 40.000 lei;  

Avand in vedere interesul de a realiza aceste manifestări , cu scop de 

promovare a arealului turistic precum si a patrimoniului istoric si cultural  al Orasului 

Tîrgu-Neamt; 

Prin urmare am iniţiat si redactat proiectul de hotărâre anexat, pe care îl supun 

dezbaterii si aprobării dumneavoastră. 

 
  
 

Primar, 

               Harpa Vasilicã 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Orasul Tirgu Neamt       Aprob, 
Directia Buget-Contabilitate      Primar, 
Nr. 12.815/12.06.2015                    HARPA Vasilicã 

 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt 

 prin Consiliul Jude]ean Neamţ in vederea finantarii unei actiuni de interes public judetean 
 
 

Avand in vedere adresa nr.10664/18.05.2015, emisa de institutia noastra prin care solicitam 

Consiliului Judetean Neamt, suma de 70.000 lei si asocierea în vederea organizării si realizării în 

comun a a evenimentului  ”Zilele Cetatii Neamt” ce va avea loc în perioada 03-05 iulie 2015 in 

Orasul Tîrgu-Neamt; 

Avand in vedere H.C.J nr. 105/27.05.2015, prin care s-a aprobat finantarea evenimentului 

”Zilele Orasului Tirgu Neamt” ce va avea loc în perioada 03-05 iulie 2015 in Orasul Tîrgu-Neamt 

cu suma de 40.000 lei;  

Conform H.C.J nr. 105/27.05.2015:  

o suma va fi alocata in doua transe, astfel : 

*prima transa , reprezentand 70%, pana la data de 15 iunie 2015; 

*a doua transa, de 30 % , pana la data de 24 iulie 2015, sub conditia justificarii primei 

transe. 

o Suma va fi utilizata pentru acoperirea urmatoarelor cheltuieli:: 

o Sonorizare activitati organizate in incinta Cetatii Neamt; 

o Realizarea de materiale de promovare a evenimentului; 

o Organizarea Tirgului mesterilor populari; 

o Organizarea Tirgului Culinar; 

o Organizarea unui punct de informare a turistilor; 

Prin urmare am iniţiat si redactat proiectul de hotărâre anexat, pe care îl supun dezbaterii si 

aprobării dumneavoastră. 

 
     Serviciu Buget Contabilitate, 
      Sef Serviciu 
         ec.Tanasa Carmen 
 


