
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
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: 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 ; proiectul de program,  inaintat de Casa Culturii “Ion Creanga” Tirgu 
Neamt pentru evenimentul “Zilele Ion Creanga” Tirgu Neamt; H.C.J nr.289/13.12.2016, 
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. 22002/14.12.2016 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 ;  
           Luand act de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

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. 

 
Nr. 277 
din 14.12.2016 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier: Apopei Vasile 

Contrasemnează, 
Secretar oraş, 

Jr. Laura Elena Maftei 
Total consilieri locali 19 
Prezenţi     19 
Pentru        19 
Împotrivă 
Abţineri 
 


