
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

PROIECT 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului „Zilele orasului Tîrgu Neamţ”, ediţia a XXVl-a,  
08 – 11 septembrie 2016 si a bugetului estimat  

 
     Consiliul Local al Orasului Tîrgu Neamţ 

Luând act de: 
o H.C.L nr.17/28.01.2016 prin care s-a aprobat Programul de manifestari culturale pe anul 
2016; 
o expunerea de motive nr. 12884 din 15.07.2016, înaintată de Primarul orasului Tîrgu 
Neamţ si Raportul de specialitate realizat in comun de Directia Buget Contabilitate, RU si 
dezvoltare locala, Serviciul Juridic, Serviciul Relatii cu publicul din cadrul Primăriei orasului 
Tîrgu Neamţ si Casa Culturii „Ion Creanga” Tirgu Neamt; 

În temeiul art. 36, alin. 7, lit. a si c, precum si art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

 
                                                   HOTĂRĂSTE : 
 
Art. 1 - Aprobă Programul manifestărilor „Zilele Orasului Tîrgu Neamţ”, ediţia a XXVl – a, 

08-11 septembrie 2016 si a bugetului estimat , conform Anexelor 1 si 2, la prezenta hotărâre, 
parte integrantă a acesteia. 

Art. 2 - Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala, Serviciul Juridic, Serviciul 
Relatii cu publicul din cadrul Primăriei orasului Tîrgu Neamţ si Casa Culturii „Ion Creanga” 
Tirgu Neamt, vor lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 

Art. 3 -  Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor si persoanelor interesate. 

 
   

Iniţiator, 
Primarul orasului Tîrgu Neamţ, 

Vasilică HARPA 
 
                    
 
 

Avizat pentru legalitate, 
                    Secretar al orasului Tîrgu Neamţ, 
               Jr. Laura Elena MAFTEI  
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
Nr.12884 din 15.07.2016 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind aprobarea Programului „Zilele orasului Tîrgu Neamţ”, ediţia a 
XXVl-a, 08 – 11  septembrie 2016 si a bugetului estimat  

 

Art. 36, alin. 6, pct. 4,5,6 si art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sunt stipulate atribuţiile Consiliului 
Local în care se regăsesc si organizarea de activităţi culturale, artistice, sportive si de agrement. 
 Ca în fiecare an, în intervalul 08 - 11 septembrie, sunt organizate „Zilele orasului Tîrgu 
Neamţ”- anul acesta, ediţia a XXVl - a, eveniment care se află sub patronajul sărbătorii 
„Nasterea Maicii Domnului”.  
 Cu acest prilej vor avea loc manifestări cultural – sportive, târg de produse traditionale, 
„Târgul Mesterilor populari” , lansare de carte si targ de carte, concursuri diverse si întreceri 
sportive, spectacole de muzică usoară , pop, disco, populară, etc. 

Faţă de cele arătate mai sus, vă adresez rugămintea să analizaţi si să dispuneţi aprobarea  
Proiectului de hotărâre. 

 
 
 
 

Primarul orasului Tîrgu Neamţ, 
Vasilică HARPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMĂRIA ORASULUI TÎRGU NEAMŢ            
Nr.12884 din 15.07.2016          
 

RAPORTUL DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea Programului „Zilele orasului Tîrgu Neamţ”, ediţia a 

XXVl-a, 08 – 11 septembrie 2016 si a bugetului estimat  
 

În perioada, 08 -11  septembrie se va desfăsura a XXVl – a ediţie a manifestării 
tradiţionale „Zilele orasului Tîrgu Neamţ”, mare sărbătoare a orasului Tîrgu Neamţ, aflată sub 
patronajul si ocrotirea Maicii Domnului. 

Asemenea ediţiilor precedente vor fi invitate personalităţi ale administraţiei publice 
locale si judeţene, personalităţi ale culturii si artei românesti, locuitori ai orasului, sponsori, 
reprezentanţi ai oraselor înfrăţite cu localitatea noastră. 

Acţiunile organizate cu acest prilej sunt menite să promoveze, din punct de vedere 
cultural, frumuseţea si tradiţiile orasului Tîrgu Neamţ, astfel că manifestările vor cuprinde o arie 
bogată de activităţi cultural artistice si sportive. 

Luand act de referatul nr.12849/15.07.2016, initiat de Cabinetul Primarului, prin care se 
propune organizarea manifestarilor „Zilele orasului Tîrgu Neamţ”-2016; 

Programul manifestările dedicate acestei sărbători „Zilele orasului Tîrgu Neamţ” – ediţia 
a XXVl – a, sunt cuprinse în Anexa nr.1 si a bugetului estimat in Anexa 2. 

Faţă de cele arătate, vă adresăm rugămintea să analizaţi si să dispuneţi aprobarea 
Proiectului de hotărâre. 

 
 

Prenume, nume                        Functia publica                                            Semnatura          Data 

Ecaterina Iosub Director executiv  
Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala 

  

 Serviciul Juridic   

Intocmit, 
 

Serviciul  Relatii cu publicul   

Intocmit, 
 

Casa Culturii “Ion Creanga”   

Intocmit, 
Carmen Tanasa 

Director executiv adj. 
Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


