
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 
 realizarii unei actiuni de interes public judetean,  

respectiv Festivalul Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou, editia a-V-a 
 

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

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

Avand in vedere H.C.J nr……./…………….., prin care s-a aprobat finantarea 
unei actiuni de interes public , respectiv Festivalul Obiceiurilor si Traditiilor de Anul 
Nou”, editia a-V-a, ce se va desfasura in perioada 31 decembrie  2016 — 02 ianuarie 
2017 , in suma de 30.000 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 
realizarii unei actiuni de interes public , respectiv Festivalul Obiceiurilor si Traditiilor 
de Anul Nou”, editia a-V-a, ce se va desfasura in perioada 31 decembrie  2016 — 02 
ianuarie 2017 , in suma de 30.000 lei , conform anexei la prezenta hotarare; 

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 , RU si dezvoltare locala 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. …………………  
  

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt 

 prin Consiliul Jude]ean Neamţ in vederea realizarii unei actiuni de interes public judetean,  
respectiv Festivalul Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou, editia a-V-a 

 
 

Avand in vedere solicitarea emisa de institutia noastra catre Consiliului Judetean Neamt, 

conform adresei nr.21462/2016 prin care am solicitat sprijin financiar de 52.000 lei pentru 

desfasurarea evenimentului „Festivalului  Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou” in perioada 31 

decembrie 2016 – 02 ianuarie 2017 

Tradiţiile şi obiceiurile ocazionate de sărbătorile de iarnă sunt cele mai bogate şi mai vesele 

dintre manifestările folclorice din judeţul Neamţ şi nu numai. 

De la Sărbătoarea Crăciunilui la Anul Nou au loc o serie de manifestări la care participă 

toată colectivitatea, impresionând prin costumaţiile originale, muzică tradiţională, mesaj şi recuzită. 

Cântecele de Colind, Uratul cu pluguşorul, Jocurile cu măşti, Capra, Ursul, Arnăuţii, Dansul 

căiuţilor şi Teatrul haiducesc sunt obiceiuri de un farmec şi originalitate deosebite, care îmbogăţesc 

repertoriul naţional. 

În oraşul Tirgu Neamţ, în fiecare an , in perioada 31 decembrie – 02 ianuarie,  s-a 

împământenit obiceiul să se organizeze „Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou” , ca 

un adevărat carnaval, fiind şi de o importantă atracţie turistică. 

În cadrul strategiei culturale locale si judetene, , s-a conturat o directivă de dezvoltare 

culturală în strânsă legătură cu activitatea turistică din zonă. Prin simbioza celor două atracţii locale 

– cultura şi turismul, eficienţa actului cultural va fi şi mai mare. 

Menţionăm că în cele patru ediţii care s-au desfăşurat până acum, au participat un număr de 

formaţii din zona judeţului Neamţ şi din zonele limitrofe judeţului. 

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

actiuni de interes public judetean in suma de 30.000 lei;  

Prin faptul ca acest eveniment va determina implicit promovarea zonei, precum şi 

focalizarea atentiei publice spre sustinerea patrimoniului cultural local  si judetean, am initiat 

proiectul de hotărâre anexat, pe care îl supun dezbaterii si aprobării dumneavoastră. 

 
Primar, 

               Harpa Vasilicã 
 
 
 
 



Orasul Tirgu Neamt                  Aprob, 
Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala                       Primar, 
Nr. ………………………….                              HARPA Vasilicã 

 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt 

 prin Consiliul Jude]ean Neamţ in vederea realizarii unei actiuni de interes public judetean,  
respectiv Festivalul Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou, editia a-V-a 

 
 

Prin adresa nr.21462/2016, U.A.T.O Tirgu Neamt a solicitat catre Consiliul Judetean Neamt  

suma de 50.000 lei pentru desfasurarea evenimentului „Festivalului  Obiceiurilor şi Tradiţiilor de 

Anul Nou” in perioada 31 decembrie 2016 – 02 ianuarie 2017 

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

actiuni de interes public judetean in suma de 30.000 lei  ce va fi decontata in doua transe : 

- prima transa reprezentand 70% din contribulia Judetului Neamt pana la data de 23 

decembrie 2016; 

- a doua transa reprezentand 30% pana la data de 23 ianuarie 2017 sub conditia justificarii 

primei transe. 

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

aprobării dumneavoastră. 

 

 

Prenume, nume                        Functia publica                                          Semnatura          Data 

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

  

Intocmit: 
       Carmen Tanasa 

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

  

 
 






