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HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea Programului <Zilele Ion Creanga” >  06 -13 decembrie 2015  
si a bugetului aferent organizarii 

 
     Consiliul Local al Orasului Tîrgu Neamţ 
 Avînd în vedere: 

o prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale , Legii nr.500/2002 privind 
finantele publice, precum si Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr.186/2014 ; 

o proiectul de program,  innaintat de Casa Culturii “Ion Creanga” Tirgu Neamt, cu 
nr.23967/24.11.2015, pentru evenimentul “Zilele Ion Creanga” Tirgu Neamt; 

o H.C.J nr.259/25.11.2015, prin care s-a aprobat acordul de asociere de sustinere a unei 
actiuni de interes judetean  , respective “Zilele Ion Creanga” cu suma de 30.000 lei; 
 Analizand ‘’Expunerea de motive’’ nr. 23988/25.11.2015 inaintata de Primarul orasului 
Tirgu Neamt si ‘’Raportul de specialitate’’ intocmit de Directia Buget Contabilitate, RU si 
dezvoltare locala, din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt ;  

În temeiul art. 36, alin.9, precum si art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

                                                   HOTĂRĂSTE : 
 
Art. 1 - Aprobarea Programului „Zilele Ion Creanga”, 06 -13 decembrie 2015, conform 

Anexei 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 
Art. 2 -  Aprobarea Bugetului de cheltuieli aferent organizarii evenimentului „Zilele Ion 

Creanga”, 06-13 decembrie 2015, conform Anexei  2, la prezenta hotarare , parte integranta a 
acesteia; 

Art. 3 - Primarul orasului Tirgu Neamt, in calitate de ordonator principal de credite va 
urmari modul in care Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala, Serviciul 
Comunicare si Relatii Publice din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt si Casa Culturii “Ion 
Creanga” Tirgu Neamt, vor lua toate masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a 
prevederilor prezentei hotarari ; 

Art. 4 -  Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor si persoanelor interesate prin Compartiment Administratie Publica Locala 

 
Nr. 237 
din 25.11.2015 

Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier: Turluianu Daniel Ni]\ 

 
                         Contrasemneaz\,

                                                        Secretar oras, 
  jr. Laura Elena Maftei 
 
 

       Total consilieri locali     19 
        Prezenti          19    
        Pentru            18            
        Împotrivă                          

Abtineri    1 
 


