
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea Programului „Festivalul Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou”,  
si a bugetului aferent organizarii, 31 decembrie  2016 – 02 ianuarie 2017 

 
     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 “Festivalul Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou”, editia a-V-a, ce se va desfasura in 

perioada 31 decembrie  2016 – 02 ianuarie 2017; 

o 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 : 

1. programul “Festivalului Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou”, editia a-V-a, 31 

decembrie  2016 – 02 ianuarie 2017 , conform Anexei 1  

2. Bugetului de cheltuieli aferent organizarii evenimentului „Festivalului Obiceiurilor si 

Traditiilor de Anul Nou”, conform Anexei 2; 

3. Regulament de organizare- conform Anexei 3; 

Art. 2 - 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. 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  

 
 



ORASUL TÎRGU NEAMŢ 
Nr. .......................................... 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea Programului „Festivalul Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou”,  

si a bugetului aferent organizarii, 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 Tg.Neamţ, în fiecare an, s-a împământenit obiceiul să se organizeze o 
Paradă a acestor Obiceiuri şi Tradiţii, ca un adevărat carnaval, fiind şi o importantă 
atracţie turistică. 

În cadrul strategiei culturale locale, pe termen mediu, 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. 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local din 13.12.2012 s-a aprobat instituirea 
Festivalului Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou. Dar ca orice festival, el trebuie 
susţinut financiar. 

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. 

Putem exemplifica aici: Ceata de la Boroaia – Suceava, Ansamblul „Poieniţa” 
Vorona-Botoşani, Ceata Moşnegilor din Scorţeni-Bacău, Grupul Folcloric „Bogdana” 
– Băgdăneşti, Suceava, dar şi Alaiul cu pluguşor de la Humuleşti, Alaiul de la 
Timişeşti, Arnăuţii de la Răuceşti şi Filioara, Banta lui Bujor de la Vînâtori Neamţ, 
„Sumanarii” de la Trifeşti Roman etc. 

 

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

dumneavoastră., astfel :  

o Anexa 1 - Programul “Festivalului Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou”,  

o Anexa 2 - Bugetului de cheltuieli – estimat - aferent organizarii evenimentului 

“Festivalului Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou”,  

o Anexa 3 – Regulament de organizare  

 

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 „Festivalul Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou”,  

si a bugetului aferent organizarii, 31 decembrie  2016 – 02 ianuarie 2017 
 

 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 “Festivalul Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou”, editia a-V-a, ce se va desfasura in 

perioada 31 decembrie  2016 – 02 ianuarie 2017; 

o H.C.J nr..................din....................prin care s-a alocat suma de 30.000 lei pentru sustinerea 

acestei actiuni; 

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

dintre manifestările folclorice din judeţul Neamţ şi nu numai. În oraşul Tg.Neamţ, în fiecare an, s-a 

împământenit obiceiul să se organizeze o Paradă a acestor Obiceiuri şi Tradiţii, ca un adevărat 

carnaval, fiind şi o importantă atracţie turistică. 

În cadrul strategiei culturale locale, pe termen mediu, 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. 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local din 13.12.2012 s-a aprobat instituirea Festivalului 

Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou. Dar ca orice festival, el trebuie susţinut financiar. 

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

dumneavoastră., astfel : 

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

dumneavoastră., astfel :  

o Anexa 1 - Programul “Festivalului Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou”,  

o Anexa 2 - Bugetului de cheltuieli – estimat - aferent organizarii evenimentului “Festivalului 

Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou”,  

o Anexa 3 – Regulament de organizare  

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  Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou, ediţia a IV-a  

 
Nr.
crt. 

Activitate Detalii 

1. Realizarea unui film al evenimentului  
2.   

Promovare eveniment 
2.1 spot audio al evenmentului 
2.2 presa scrisa (locala si judeteana), on-line 
2.3  televiziuni (locale si judetene) si transmitere „in 
direct” eveniment 

5.   
Materiale de promovare a evenimentului 

 
5.1 Afise 
5.2 Programul evenimentului 
5.3 Albume foto 
5.4 Diplome 

6. Paradă formaţii :  
 Colind 
 Uratul cu pluguşorul 
 Jocurile cu măşti 
 Capra  
 Ursul  
 Arnăuţii  
 Dansul căiuţilor 
 Teatrul haiducesc 

6.1-premii in bani: 
*categoria „cea mai buna reprezentare-ansambluri/ 
grupuri”  
( locul 1 / locul 2/ locul 3) 
 
 

7. Expozitie de creatii plastice si masti 
traditionale 

7.1 - premii in bani  
*categoria „cea mai autentica masca” 

8.  Sonorizare spectacol   
9. Transport / masa / cazare  
1. Concurs de datini si obiceiuri 

 Colind 
 Uratul cu pluguşorul 

premii in bani: *categoria „datini si obiceiuri –solisti ”  
( locul 1 / locul 2/ locul 3) 

2 Sezatoare Obiceiuri si datini - cursuri de 
ţesături, cusături tradiționale şi arta 
lemnului cu participarea mesterilor 
populari si a elevilor din scolile locale 

expozitie produse confectionate de elevi  
(materiale necesare organizarii: ata, panza, hartie, etc) 
-dulciuri , sucuri 
 

3 „Vine Mos Craciun”!!!!! Dulciuri – copii /persoane participante la tot festivalul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 1 
PROGRAM 

Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou, ediţia a V-a 
31 decembrie 2016 - 02 ianuarie 2017 

 
1 Parada cu premiere 

Categoria: 
„cea mai buna reprezentare-ansambluri/ grupuri” 

 Colind 
 Uratul cu pluguşorul 
 Jocurile cu măşti 
 Capra  
 Ursul  
 Arnăuţii  
 Dansul căiuţilor 
 Teatrul haiducesc 
  

2 Concurs cu premiere 
Categoria: 

„datini si obiceiuri –solisti ” 
 Colind 
 Uratul cu pluguşorul 
  

3 Expozitie de creatii plastice si masti traditionale 
Categoria: 

„cea mai autentica masca” 
 

4 Concurs inedit de gatit prajituri si cozonaci  dupa retete traditionale 
 

5 Sezatoare Obiceiuri si datini - cursuri de ţesături, cusături tradiționale şi arta lemnului cu 
participarea mesterilor populari si a elevilor din scolile locale 
 

6 „Vine NOUL AN”!!!!! 
 

 
 



Anexa 2 
Buget – Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou, ediţia a V-a,  31 decembrie 2016 - 02 ianuarie 2017 

 
Nr. 
crt. 

Activitate Detalii UM Nr. 
buc. 

Pret 
unitar 
(lei) 

Total 

Finantare C.J.Neamt : 30.000 lei 
 

1 
 
Promovare eveniment 

1 spot audio al evenmentului 
2 presa scrisa (locala si judeteana), on-line 
3 televiziuni (locale si judetene) si transmitere „in direct” 
eveniment 
4 Afise -30 bc 
5 Programul evenimentului ( 200 bc) 
6 Albume foto ( 100 bc  * 30 lei) 
7 Diplome ( 100 bc) 
8 Flayere publicitare (500 bc) 
 

  1000 
3000 
5700 

 
150 
400 
3000 
300 
250 

13.800 

2 Parada cu premiere 
Categoria: 

„cea mai buna reprezentare-ansambluri/ grupuri” 
 Colind 
 Uratul cu pluguşorul 
 Jocurile cu măşti 
 Capra  
 Ursul  
 Arnăuţii  
 Dansul căiuţilor 
 Teatrul haiducesc 

 

3.1-premii in bani: 
( locul 1 / locul 2/ locul 3) 

 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 

l 
ll 
lll 
 
 
 
 
 
 

4000 
3000 
2500 

 
 
 
 
 
 

9.500 

3 Concurs cu premiere 
Categoria: 

„datini si obiceiuri –solisti ” 
 Colind 
 Uratul cu pluguşorul 

 
4.1-premii in bani:  

Colind/ Uratul cu plugusorul 
 locul 1 / locul 2/ locul 3 

 
2 
 

 

 
l 
ll 
lll 

 
400 *2 
300*2 
200*2 

1.800 
         800 
         600 

400 

4 Expozitie de creatii plastice si masti traditionale 
Categoria: 

„cea mai autentica masca” 

5.1 - premii in bani  
          „cea mai autentica masca” 

1  1500 1.500 



5 Concurs inedit de gatit prajituri si cozonaci  
dupa retete traditionale 

6.1-“coaceţi prăjitura dupa  reteta  mostenita de la bunica” 
       “ cozonacul după reţeta moştenită de la bunica” 
                                           2 premii 

 
veniţi cu ele la degustat la ...........................in data de  

....................... decembrie între orele ...... 

  500 *2 
 

1.000 

6 Sonorizare spectacol    1 8000 8.000 
Finantare U.A.T.O Tirgu Neamt/ Casa Culturii “I.Creanga” Tirgu Neamt : 23.500 lei 

1 Sezatoare Obiceiuri si datini - cursuri de ţesături, cusături 
tradiționale şi arta lemnului cu participarea mesterilor 
populari si a elevilor din scolile locale 

expozitie produse confectionate de elevi  
*materiale necesare organizarii: ata, panza, hartie, etc 
*dulciuri , sucuri 
 

  1500 1.500 

2 „Vine NOUL AN”!!!!! dulciuri+colaci+placinte (copii /persoane participante)   3000 3.000 
3 Cheltuieli organizare  

 
*servicii de montat/demontat -scena 
*toalete ecologice 
*realizat pancarde ( grupuri/ansambluri) 

  8000 8.000 

4 Masa – participanti 
(ansambluri/ formatii / grupuri / solisti) 

 

*masa :300 persoane * 20 lei (pachete) = (6.000 lei) 
*cazare ( 5.000 lei) 

 1 11.000 11.000 

TOTAL BUGET –eveniment – 53.500 lei  
 



 
REGULAMENTUL FESTIVALULUI 

 
FESTIVALUL OBICEIURILOR SI TRADITIILOR DE ANUL NOU 

31 Decembrie 2016 - 2 Ianuarie 2017 
 

PARTENERI: 

 • CONSILIUL JUDETEAN NEAMT; 

 • CONSILIUL LOCAL TIRGU NEAMT; 

 • PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT. 

 • CASA CULTURII “ION CREANGA” TIRGU NEAMT 

 Cu prilejul traditiilor si obiceiurilor ocazionate de sarbatorile de iarna au loc manifestari ce 

reusesc sa adune laolalta intraga comunitate, impresionand prin costumatiile originale, muzica 

tradionala, mesaj si recuzita, fiind printre cele mai bogate si mai vesele dintre manifestarile 

folclorice din judetul Neamt si nu numai. Festivalul se adreseaza tuturor iubitorilor de datini si 

obiceiuri de iarna, din toate zonele tarii, ce fac parte dintr-o formatie de datini si obiceiuri de iarna, 

ce vor contribui la cresterea gradului de cunoastere si promovare a obiceiurilor, datinilor si 

traditiilor specifice sarbatorilor de iarna. 

 Festivalul Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou se va desfasura in perioada 31 decembrie 

2016 - 2 ianuarie 2017, in Piata Adormirii Maicii Domnului, incepand cu orele 1030. 

OBIECTIVE: 

 - perpetuarea si promovarea  traditiilor si obiceiurilor locale si nationale; 

 - cunoasterea valorilor fundamentale ale folclorului romanesc; 

 - pastrarea notei de autenticitate si originalitate a traditiilor si obiceiurilor romanesti; 

 - descoperirea si culegerea de folclor autentic. 

INSCRIEREA SI CONDITIILE DE PARTICIPARE: 

Tema  festivalului  este reprezentata de  pastrarea, perpetuarea si promovarea datinilor si 

obiceiurilor specifice sarbatorilor de iarna si constituie una din conditiile principale de participare. 

Festivalul este structurat pe doua secţiuni : 

 

I. REPREZENTARE DATINI SI OBICEIURI CU PARADA DE 

COSTUME; 
Pentru o evaluare cat mai obiectiva a prestatiilor, in cadrul acestei sectiuni se vor 

identifica mai multe categorii, in functie de obiceiul si tematica abordata de fiecare grup in parte, 

cum ar fi: cantece de colind, uratul cu plugusorul, jocurile cu masti, Capra, Ursul, Arnautii, 

Dansul Caiutilor si Teatrul haiducesc.. Evaluarea se va realiza pe fiecare categorie in parte, tinand 

seama de particularitatile fiecarui obicei in parte. De exemplu, in celelalte patru editii ce s-au 

desfasurat pana acum, au participat formatii atat din zona judetului Neamt, cat si din zonele 

limitrofe: Ceata de la Boroaia – Suceava - , Ansamblul “Poienita” – Vorona, Botosani - , Ceata 



Mosnegilor din Scorteni – Bacau, Grupul Folcloric “Bogdana” – Bogdanesti - , Suceava, dar si 

Alaiul cu plugusor de la Humulesti, Alaiul de la Timisesti, Arnautii de la Raucesti si Filioara, 

Banta lui Bujor de la Vinatori Neamt, “Sumanarii” de la Trifesti Roman etc.  

  Pot participa: grupuri, ansambluri profesioniste sau de amatori, care vor trebui sa prezinte un 

obicei ce se incadreaza in tematica ceruta (Sarbatorile de iarna). 

 Formatiile inscrise in festival vor trebui sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

• Durata reprezentatiei artistice trebuie sa fie de maxim 10 minute; 

• Sa respecte autenticitatea repertoriului si a costumatiei, el practicandu-se in zona folclorica din 

care provine ansamblul sau grupul; 

• Sa reprezinte cel mai frumos obicei de iarna din care provin.  

 La finalul festivalului, ansamblurile sau grupurile vor fi apreciate si premiate de catre un 

juriu de specialitate, acordandu-se premii in diplome si bani. La evaluarea prestatilor se va tine 

seama de urmatoarele elemente: 

- autenticitatea costumelor si a obiceiului; 

- vechimea obiceiului; 

- autenticitatea textelor si a pieselor muzicale. 

    
ll. Reprezentare categoria:„datini si obiceiuri –solisti ”: 

 Colind 
 Uratul cu pluguşorul 

 Persoanele inscrise in festival vor trebui sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

*durata reprezentatiei artistice trebuie sa fie de maxim 10 minute; 

*sa respecte autenticitatea repertoriului  

* sa reprezinte cel mai frumos obicei de iarna din care provin.  

 La finalul festivalului persoanele ( solistii) vor fi apreciate si premiate de catre un juriu de 

specialitate, acordandu-se premii in diplome si bani. La evaluarea prestatilor se va tine seama de 

urmatoarele elemente: 

- autenticitatea costumelor si a obiceiului; 

- vechimea obiceiului; 

- autenticitatea textelor si a pieselor muzicale. 

lll.Expozitie de creatii plastice si masti traditionale. 

 Se va organiza la sediul Casei de Cultura “Ion Creanga” din Tirgu Neamt. 

Inscrierea se va face in baza fisei de inscriere atasata, pana la data de 23 decembrie 2016, ce 

vor fi transmise prin urmatoarele mijloace: 

• la sediul Casei de Cultura “Ion Creanga” ( str. Stefan cel Mare, nr. 55), sau 

•fax: 0233/790.404, sau 

• adresa de e-mail: casaculturii_ioncreanga@yahoo.com. 



 

Relatii suplimentare la telefon: 0233/790.404, Casa Culturii “Ion Creanga” Tirgu Neamt 

Persoane de contact:  Constantin Gavriluta – referent cultural: 0769/646.019 

 

lV. Concurs inedit de gatit prajituri si cozonaci dupa retete traditionale 
 Categoria 1 - “coaceţi prăjitura dupa  reteta  mostenita de la bunica” 
 Categoria 2 - “ cozonacul după reţeta moştenită de la bunica” 

 
 La finalul festivalului , pe fiecare categorie , va fi apreciata si premiata de catre un juriu de 

specialitate, acordandu-se premii in diplome si bani. La evaluarea prestatilor se va tine seama de 

urmatoarele elemente: 

 autencitateatea retetei 

 gustul și combinația 

 armonia 

 compatibilitatea gusturilor,  

 aspect vizual,  

 ingredientele culinare folosite  

Se pot utiliza exclusiv ingrediente de calitate, autorizate pentru consum și disponibile pe 

piața autohtonă. NU se pot utiliza: arome sintetice, frișcă vegetală, margarină, cuverturi sau 

decorații artificiale.-  

Recomandările juriului: 

• Reţeta folosită trebuie să fie traditional, cat mai autentica , susţinută, să aibă la bază ingrediente de 

calitate şi să fie în echilibru cu o alimentaţie sănătoasă; 

• Se va ţine cont de aspectul şi consistenţa blaturilor, cremelor şi aromelor folosite; 

• Se va puncta originalitatea gustului şi a tehnicii folosite în asamblarea compoziţiei, pentru a da un 

întreg omogen cu aspect plăcut; 

 

Se va organiza la sediul Casei de Cultura “Ion Creanga” din Tirgu Neamt. 

Inscrierea se va face in baza fisei de inscriere atasata, pana la data de 23 decembrie 2016, ce 

vor fi transmise prin urmatoarele mijloace: 

• la sediul Casei de Cultura “Ion Creanga” ( str. Stefan cel Mare, nr. 55), sau 

•fax: 0233/790.404, sau 

• adresa de e-mail: casaculturii_ioncreanga@yahoo.com. 

 

Relatii suplimentare la telefon: 0233/790.404, Casa Culturii “Ion Creanga” Tirgu Neamt 

Persoane de contact:  Casiana Popa – referent cultural: 0766-243.482 
 

 
 


