
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

PROIECT 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului manifestării ”Eminescu-Lamura de veșnicie”-14-16 ianuarie 

2017 și a bugetului aferent organizării 

 
     Consiliul Local al Orașului Tîrgu Neamţ; 

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, ale Legii 
nr.500/2002 privind finantele publice, precum si Legea bugetului de stat pe anul 2016, 
nr.389/2015 ;  

Luând act de Adresa nr. 270 din 09.01.2016 primită de la Casa Culturii “Ion Creangă” 
Tîrgu Neamț prin care se propune Programul de activități pentru manifestarea culturală  
”Eminescu-Lamura de veșnicie”, ce se va desfășura în perioada 14-16 ianuarie 2017; 

Luând în considerare HCL nr. 291 din 23.12.2016 prin care s-a aprobat Calendarul 
activităților Casei Culturii “Ion Creangă” Tîrgu Neamț pentru anul 2017 și bugetul aferent 
organizării manifestărilor; 

Analizând Expunerea de motive nr.277 din 09.01.2017, înaintată de Primarul orasului 
Tirgu Neamt si Raportul de specialitate întocmit de Directia Buget-Contabilitate, Serviciul 
Comunicare și Relații Publice din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt și Casa Culturii “Ion 
Creangă „ ;  

In temeiul art. 36 alin.(2), lit. d, alin.(6), lit.a), pct.1 și 4 si ale art. 45 alin.2, lit.a din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

HOTĂRĂSTE : 
 
Art. 1 —Se aprobă Programul manifestării ”Eminescu-Lamura de veșnicie” – 14-16 

ianuarie 2017 și bugetul aferent organizării manifestării, conform Anexei la prezenta hotărâre, 
parte integrantă a acesteia. 

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 oraș Tîrgu Neamţ, 
        Jr. Laura Elena Maftei 



PRIMĂRIA ORAȘULUI TÎRGU NEAMŢ 
Nr. 277 din 09.01.2017 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului manifestării ”Eminescu-Lamura de 

veșnicie”-14-16 ianuarie 2017 și a bugetului aferent organizării 

 

 
În perioada 14-16 ianuarie 2017  la CASA CULTURII “ION CREANGĂ” TG.NEAMŢ  

va avea loc evenimentul „Eminescu – Lamura de veşnicie”.  
Ca în fiecare an, Casa Culturii din Tîrgu Neamţ, îl omagiază pe marele poet roman Mihai 

Eminescu prin organizarea de activităţi culturale în onoarea acestuia. 
 
Cu ocazia evenimentului vor avea loc mai multe manifestări: 
 
Sâmbătă, 14 ianuarie 2017, ora 16:00 
Сasa memorială “Veronica Micle” — Serată literar muzicală “Dulcea mea doamnă…” 
    Program susţinut de Grupul A.T.O.R. Tîrgu Neamţ  
    Coordonator: pretor Marian Filip şi prof. Elena Filip 
 
Duminică, 15 ianuarie 2017, ora 17:00 
Casa Culturii “Ion Creangă” Tîrgu Neamţ — Moment Eminescu “Pe lângă plopii fără soţ” 
     Spectacol de romanţe şi poezie susţinut de  

     Gabriela Secheşan şi actorul Liviu Pancu 
 
Luni, 16 ianuarie 2017-01-10  
Biblioteca “Ion Creangă” Tîrgu Neamţ — Vizionarea standului de carte Mihai Eminescu — 

           prezentat elevilor şcolilor din oraş 
 
Programul și bugetul aferent organizării manifestării culturale- ”Eminescu-Lamura de 

veșnicie”este cuprins în Anexă.  
 

 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 ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ       Aprob, 
DIRECȚIA BUGET CONTABILITATE  
SERVICIUL COMUNICARE SI RELAŢII PUBLICE                            Primar, 
Nr.277din 09.01.2017                                                               VASILICĂ HARPA 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului manifestării ”Eminescu-Lamura de 

veșnicie”-14-16 ianuarie 2017 și a bugetului aferent organizării 

 

 
Casa Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ reprezintă, pentru comunitatea orașului 

nostru, singurul spaţiu specific și propice desfășurării actului cultural. Scopul acestei instituţii de 

cultură, este de a crea și de a conserva cultura, de a crea și promova valorile culturale, de a 

revigora viaţa spirituală locală prin diversificarea continuă a ofertei culturale, într-o strânsă și 

permanentă colaborare cu Consiliul Local și Primăria Orașului Tîrgu Neamţ. 

Cultura si educatia cladesc deopotriva o natiune puternica si demna. Avem o datorie 
comuna fata de cultura romana, fata de valorile care ne-au format si pe care trebuie sa le 
transmitem generatiilor viitoare. Astazi, mai mult ca oricand, in diversitatea culturii europene, 
Romania trebuie sa puna in valoare creatia marilor sai clasici, a tuturor celor care au contribuit si 
continua sa contribuie la expresia identitatii poporului român. 

În perioada 14-16 ianuarie 2017  la CASA CULTURII “ION CREANGĂ” TG.NEAMŢ  
va avea loc evenimentul „Eminescu — Lamura de veşnicie”, manifestare ce are ca scop 
omagierea marelui poet român Mihai Eminescu, cu prilejul implinirii a 167 de ani de la nasterea 
sa. 

 
Cu ocazia evenimentului vor avea loc mai multe manifestări: 
 
Sâmbătă, 14 ianuarie 2017, ora 16:00 
Сasa memorială “Veronica Micle” — Serată literar muzicală “Dulcea mea doamnă…” 
    Program susţinut de Grupul A.T.O.R. Tîrgu Neamţ  
    Coordonator: pretor Marian Filip şi prof. Elena Filip 
 
Duminică, 15 ianuarie 2017, ora 17:00 
Casa Culturii “Ion Creangă” Tîrgu Neamţ — Moment Eminescu “Pe lângă plopii fără soţ” 
     Spectacol de romanţe şi poezie susţinut de  

     Gabriela Secheşan şi actorul Liviu Pancu 
 
Luni, 16 ianuarie 2017-01-10  
Biblioteca “Ion Creangă” Tîrgu Neamţ — Vizionarea standului de carte Mihai Eminescu — 

           prezentat elevilor şcolilor din oraş 
 



 
 
 
Baza legală: 
- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale 
- Legea nr.500/2002 privind finantele publice 
- Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr.389/2015 ;  
 
Luând act de  HCL nr. 291 din 23.12.2016 prin care s-a aprobat Calendarul activităților 

Casei Culturii “Ion Creangă” Tîrgu Neamț pentru anul 2017 și bugetul aferent organizării 
manifestărilor; 

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. d, alin.(6), lit.a), pct.1 și 4 si ale art. 45 alin.2, lit.a din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 
 vă adresăm rugămintea să analizaţi si să dispuneţi aprobarea  Proiectului de hotărâre. 
  

 

Administrator Public,      Direcția Buget-Contabilitate  

Geanina Fedeleș                                                         Dir.exec.adj. Carmen Tănasă 

 

        Serviciul Comunicare si Relatii Publice 

           Șef Serviciu, Mihaela Rotaru-Popa 

                          
      
 



          Anexa 1 
 

ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

PROIECT 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului manifestării ”Eminescu-Lamura de veșnicie” 14-16 ianuarie 

2017 și a bugetului aferent organizării 

 

 

BUGETUL 

Manifestării culturale “Eminescu – Lamura de veşnicie” 

14-16 ianuarie 2017 

 
 

Nr. Crt. Detalii UM Nr. buc. Preţ unitar Total 
1. Onorarii artişti    1300 
2. Invitaţii Buc. 80 2 160 
3. Diplome Buc. 20 2 40 
 
 

Cu ocazia evenimentului vor avea loc mai multe manifestări: 
 
Sâmbătă, 14 ianuarie 2017, ora 16:00 

Сasa memorială “Veronica Micle” — Serată literar muzicală “Dulcea mea doamnă…” 
    Program susţinut de Grupul A.T.O.R. Tîrgu Neamţ  
    Coordonator: pretor Marian Filip şi prof. Elena Filip 
 
Duminică, 15 ianuarie 2017, ora 17:00 
Casa Culturii “Ion Creangă” Tîrgu Neamţ — Moment Eminescu “Pe lângă plopii fără soţ” 
     Spectacol de romanţe şi poezie susţinut de  

     Gabriela Secheşan şi actorul Liviu Pancu 
 
Luni, 16 ianuarie 2017-01-10  
Biblioteca “Ion Creangă” Tîrgu Neamţ — Vizionarea standului de carte Mihai Eminescu — 

           prezentat elevilor şcolilor din oraş 
 


