
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea Programului <Zilele Ion Creanga” >  16 - 18 decembrie 2016 
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 2016, nr.389/2015 ; 

o proiectul de program,  innaintat de Casa Culturii “Ion Creanga” Tirgu Neamt pentru 

evenimentul “Zilele Ion Creanga” Tirgu Neamt; 

o H.C.J nr………./................., prin care s-a aprobat acordul de asociere de sustinere a unei 

actiuni de interes judetean  , respective “Zilele Ion Creanga” cu suma de 20.000 lei; 

 Analizand ‘’Expunerea de motive’’ nr. ......................... 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”, 16 - 18 decembrie 2016, conform 

Anexei 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

Art. 2 -  Aprobarea Bugetului de cheltuieli aferent organizarii evenimentului „Zilele Ion 

Creanga”, 16 - 18 decembrie 2016, 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. 

  Iniţiator, 
Primarul orasului Tîrgu Neamţ, 
  Vasilică HARPA            Avizat pentru legalitate, 
                               Secretar al orasului Tîrgu Neamţ, 
               Jr. Laura Elena MAFTEI  



ORASUL TÎRGU NEAMŢ 
Nr…………………………. 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea Programului <Zilele Ion Creanga” >  16 - 18 decembrie 2016 

si a bugetului aferent organizarii 
 

Patrimoniul cultural care se regaseste in zona Orasului Tirgu Neamt este de o mare 

importanta si valoare atat la nivel judetean, cat si la nivel national, astfel incat se impune 

necesitatea consolidării parteneriatelor regionale, nationale si europene si aplicarea 

principiilor bunei guvernante în domeniul patrimoniului cultural, dar si conservarea si 

promovarea patrimoniului cultural, într-un spatiu european în care valorile de patrimoniu 

se bucura de o recunoastere si o valorizare maxima.  

Casa Culturii „Ion Creanga”, Colegiul Tehnic „Ion Creanga”, Fundatia Culturala 

„Ion Creanga”, Asociatia de turism „Valea Ozanei”, precum si Asociatia „Ansamblul 

Ozana’, isi canalizeaza activitatile culturale , educative si turistice catre realizarea unor 

manifestari de impact local, regional si national, precum: Proiectul educativ „Creanga 

la el acasa” ( premiat de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice), Zilele „Ion 

Creanga”, „Festivalul de datini si obiceiuri” sau „Iarmarocul de sub cetate”. 

In acest an , Autoritatea Locala a Orasului Tirgu Neamt intentioneaza sa 

organizeze <Zilele Ion Creanga” >, in perioada 16 - 18 decembrie 2016, care vor 

cuprinde urmatoarele activitati: 

 Simpozion dedicat operei scriitorului Ion Creanga si receptorii acesteia in lume; 

 Concurs de cunostinte pe teme literare din opera lui Creanga pentru gimnaziu ( eseuri , 

desen si fotografie); 

 Expozitie tematica de pictura, icoane pe sticla si fotografie. 

 Expozitie tematica de produse mestesugaresti, personaje din opera lui Creanga. 

 Carnavalul personajelor lui Creanga- concurs pentru copii/prescolari/scolari; 

 Excursie tematica „Pe urmele lui Creanga”, pentru copii si cadre didactice insotitori; 

 

 Astfel am initiat proiectul de hotărâre pe care îl supun dezbaterii si aprobării 

dumneavoastră., astfel : 

o Anexa 1 - Programului „Zilele Ion Creanga”, 16 -18  decembrie 2016; 

o Anexa 2 - Bugetului de cheltuieli aferent organizarii evenimentului „Zilele Ion 

Creanga”, 16 -18 decembrie 2016. 

Primarul orasului Tîrgu Neamţ, 

Vasilică HARPA 

 



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

RAPORTUL DE SPECIALITATE 
privind aprobarea Programului <Zilele Ion Creanga” >  16 - 18 decembrie 2016 

si a bugetului aferent organizarii 
 

 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 2016, nr.389/2015 ; 

o proiectul de program,  innaintat de Casa Culturii “Ion Creanga” Tirgu Neamt, 

pentru evenimentul “Zilele Ion Creanga” Tirgu Neamt; 

o H.C.J nr………./......................., prin care s-a aprobat acordul de asociere de 

sustinere a unei actiuni de interes judetean  , respective “Zilele Ion Creanga” cu suma de 

20.000 lei; 

Imprejurimile orasului Tirgu Neamt, precum si orasul in sine cu cartierul 

Humulesti, ofera un adevarat itinerar cultural literar de impact major asupra tinerii 

generatii si nu numai.  

Prezenţa remarcabilă în planul cultural a Casei Memoriale „Ion Creangă”, 

pledeaza in favoarea desfasurarii unor ample manifestari dedicate vietii si operii marelui 

scriitor. Organizarea de manifestari culturale in aceasta zona va determina implicit 

promovarea valorilor nationale, precum si imaginea Orasului Tirgu Neamt, atat pentru 

publicul specializat in domeniul culturii si literaturii ( academicieni, scriitori, artisti, 

profesori, studenti, elevi), cat si pentru turistii care tranziteaza in numar mare orasul 

nostru. 

Cu acest prilej, ne propunem urmatoarele activitati: 

 Simpozion dedicat operei scriitorului Ion Creanga si receptorii acesteia in lume; 

 Concurs de cunostinte pe teme literare din opera lui Creanga pentru gimnaziu ( eseuri , 

desen si fotografie); 

 Expozitie tematica de pictura, icoane pe sticla si fotografie. 

 Expozitie tematica de produse mestesugaresti, personaje din opera lui Creanga. 

 Carnavalul personajelor lui Creanga- concurs pentru copii/prescolari/scolari; 

 Excursie tematica „Pe urmele lui Creanga”, pentru copii si cadre didactice insotitori; 

Aceste activitati ce se va desfasura in perioada 16 -18 decembrie 2016, vor include 

activitati realizate cu sprijinul Casa Culturii „Ion Creanga”, Fundatiei Culturale „Ion 

Creanga” si a Asociatia „Ansamblul Ozana’ . O parte din activitatile din programul 



prezentat vor fi finantate de autoritatea locala, de Casa Culturii “Ion Creanga” precum si 

de catre Consiliul Judetean Neamt. 

Astfel am initiat proiectul de hotărâre pe care îl supun dezbaterii si aprobării 

dumneavoastră., astfel : 

o Anexa 1 - Programului „Zilele Ion Creanga”, 16 -18 decembrie 2016; 

o Anexa 2 - Bugetului de cheltuieli aferent organizarii evenimentului „Zilele Ion 

Creanga”, 16 - 18 decembrie 2016; 
 

Prenume, nume                        Functia publica                                          Semnatura          Data 

Fedeles Geanina 
Maria 

Administrator public   

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

  

Intocmit: 
       Carmen Tanasa 

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

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa 1 

Program - Zilele „Ion Creangă” 
16 - 18 decembrie 2016 

 
VINERI - 16 decembrie 2016 

 
Orele 8,00 – 14,00 - Deschiderea Zilelor Creangă în fiecare unitate școlară din orașul Tg. Neamț 
 
Orele 12,00 – 20,00 - Vernisajul expozitiei de fotografie Humans of Humulesti, a Ionelei Lungu 
                                    Expoziție tematică de Crăciun cu produse meșteșugărești 

                             Invitați: Asociația ”Neamțeanca”, Fundația ”Speranța”,  mester :Ionela Lungu 
 
 Orele 12,00 -14,00 - Dialoguri deschise - întâlnire cu personalități ale literaturii și criticii 
literare. Invitat special Dan Puric 
 
Orele 17,30 -18,00 – Concert de Craciun – invitata Clara Topliceannu  
 
Orele 18,00 – 18,15 – Premiere „Oameni de poveste” -  persoane nominalizate de comunitate   

 
Orele 18,15 – 19,15  - Concert de Crăciun – invitat special Paula Seling 
 
 
 

SÂMBĂTĂ - 17 decembrie 2016 
 

Orele 10 - 12 – concursuri  tematice  
 Concurs costume pe tema „Amintiri din copilarie” ( participanti copii 2- 10 ani) 

 Concurs de cunostinte  din opera lui Creangă ( participanti copii 10 ani – 14 ani) 

 Concurs eseuri, pe tema opera lui Creanga ( participanti copii 14 ani – 18 ani ) 
                  (lansat și organizat în perioada 10-16 decembrie 2016) 

 Festivitatea de premiere a câștigătorilor   
 

Orele 18,00 – 20,00  – Concert de colinde „Corul Angeli”   
 
 
DUMINICĂ – 18 DECEMBRIE 2016 
 
Orele 9-18  
         Excursie tematică „Pe urmele lui Creangă”  ( Tirgu Neamt – Falticeni – Iasi – Tirgu 
Neamt) participanti  copii/ voluntari/ cadre didactice - implicati in organizarea evenimentului” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 2 
 

BUGET - Zilele „Ion Creangă” 
16 - 18 decembrie 2016 

 
VINERI - 16 decembrie 2016 

 
Orele 8,00 – 14,00 - Deschiderea Zilelor Creangă în fiecare unitate școlară din orașul Tg. Neamț 
 
Buget estimat: 2,000 de lei   
*dulciuri : 2.000 lei 
 
Centre scolare : Colegiul tehnic I.Creanga /   Colegiul National Stefan cel Mare/  Liceul Vasile Conta/    
                           Scoala Gimnaziala I.Creanga Humulesti/   Scoala Gimnaziala Ghe.Ghica Voda/  Scoala Speciala 
 
 
Finantare C.J.Neamt -Orele 12,00 – 20,00 - Vernisajul expozitiei de fotografie Humans of 
Humulesti, a Ionelei Lungu 
Buget estimat: 600 lei  - onorariu de participare 
 
                        Expoziție tematică de Crăciun cu produse meșteșugărești 

                   Invitați: Asociația ”Neamțeanca”, Fundația ”Speranța”,  mester :Ionela Lungu 
 
 Orele 12,00 -14,00 - Dialoguri deschise - întâlnire cu personalități ale literaturii și criticii 
literare.Invitat special Dan Puric 
Buget estimat: 6.000 lei(  onorarii de participare+masa+cazare+transport) 
 
Finantare C.J.Neamt- Orele 17,30 -18,00 – Concert de Craciun – invitata Clara Topliceannu  
Buget estimat: 800 lei – onorariu de participare 
 
Orele 18,00 – 18,15 – Premiere „Oameni de poveste” -  persoane nominalizate de comunitate   
( trofee +diplome de merit) 

 
Finantare C.J.Neamt- Orele 18,15 – 19,15  - Concert de Crăciun – invitat special Paula Seling 
Buget estimat: 7.600 lei (  onorariu,  transport, cazare/ masă) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÂMBĂTĂ - 17 decembrie 2016 
 



Finantare C.J.Neamt- Orele 10 - 12 – concursuri  tematice ( 4,900 lei) 
 Concurs costume pe tema „Amintiri din copilarie” ( participanti copii 2- 10 ani) 

 Concurs de cunostinte  din opera lui Creangă ( participanti copii 10 ani – 14 ani) 

 Concurs eseuri, pe tema opera lui Creanga ( participanti copii 14 ani – 18 ani ) 
                  (lansat și organizat în perioada 10-16 decembrie 2016) 
 

Festivitatea de premiere a câștigătorilor  : 
 Concurs costume pe tema „Aminitiri din copilarie” ( participanti copii 2- 10 ani) 

Buget estimat: 1.300 lei 
 1.000  lei /  premii  

(premiul special: 400 lei,  locul 1: 300 lei, locul 2: 200 lei, locul 3: 100 lei) 
    300  lei/ onorarii juriu 

 
 Concurs de cunostinte  din opera lui Creangă ( participanti copii 10 ani – 14 ani) 

Buget estimat: 1.300 lei 
 1.000  lei /  premii  

(premiul special: 400 lei,  locul 1: 300 lei, locul 2: 200 lei, locul 3: 100 lei) 
     300  lei/ onorarii juriu 

 
 Concurs eseuri, pe tema „Opera lui Creanga” ( participanti copii 14 ani – 18 ani ) 

     Buget estimat: 1.300 lei 
 1.000  lei /  premi 

 (premiul special: 400 lei,  locul 1: 300 lei, locul 2: 200 lei, locul 3: 100 lei) 
     300  lei/ onorarii juriu 

 
 Trofeul special, premiul pentru debut „Ion Creanga”  

        Buget estimat: 500 lei 
 

 Animatori – personaje din opera lui Creanga  
        Buget estimat: 800 lei 
 
 
 

 
Orele 18,00 – 20,00  – Concert de colinde „Corul Angeli”  Buget estimat: 1.000 lei- onorariu 
 
 pachete dulciuri : 2.000 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DUMINICĂ – 18 DECEMBRIE 2016 

 
Orele 9-18  
         Excursie tematică „Pe urmele lui Creangă”  ( Tirgu Neamt – Falticeni – Iasi – Tirgu 
Neamt) 
                                 (participanti  copii/ voluntari/ cadre didactice - implicati in organizarea evenimentului” 

 
Buget estimat: 2.250 lei : 
 transport  - 50 locuri : 1500 lei 
 pachete participanti (masa+dulciuri) : 50 bc * 15 lei = 750 lei 

    
 
 
 
ALTE  CHELTUIELI  DE  ORGANIZARE : 
 
Finantare C.J.Neamt  Promovare – buget estimat: 4.500 lei : 

 mass-media : 2.500 lei 
 albume foto ( 30 bc * 30 lei) : 900  lei 
 afișe ( 20 bc * 10 lei ) : 200 lei 
 diplome ( 100 bc * 9 lei ) :  900 lei 

 
Finantare C.J.Neamt- Amenajarea spații de desfășurare a evenimentelor: 
                                                       buget estimat: 1300 lei 

 brad  : 200 lei 
 ornamente : 500  lei 
 aranjamente/ flori : 600 lei 

 
 
 TOTAL BUGET: 33.250 lei, din care : 

 finantare  C.J.Neamt  : 20.000 lei; 
 finantare U.A.T.O Tirgu Neamt/ Casa Culturii “I.Creanga” Tirgu Neamt: 13.250 lei 

 


