
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

PROIECT 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului manifestarii dedicate zilei de 24 Ianuarie 2017- „Unirea 

Principatelor Române“ 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 dedicată zilei de 

24 Ianuarie 2017 - „Unirea Principatelor Române” , ce se va desfășura în ziua de 24.01.2017; 
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.272 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 dedicate zilei de 24 Ianuarie 2017- „Unirea 

Principatelor Române“ 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. 272 din 09.01.2017 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului manifestarii dedicate zilei de 24 

Ianuarie 2017- „Unirea Principatelor Române“ și a bugetului aferent organizării 

 
 

 Sărbătorim în 2017 158 de ani de la unirea Principatelor Moldova şi Ţara Românească. 

Astfel, ziua de 24 ianuarie este un prilej să retrăim paşii făcuţi de către înaintaşii noştri pentru a 

realiza tot ceea ce reprezintă România astăzi. După mulţi ani în care dorinţele românilor au fost 

ignorate de către marile puteri ale Europei, anul 1859 a reprezentat contextul ideal pentru 

realizarea acestora prin dubla alegere a domnitorului Alexandru Ioan Cuza la 5 ianuarie 1859 în 

Moldova şi 24 ianuarie în Ţara Românească. Având în vedere că marile puteri nu au specificat că 

principatele româneşti nu pot fi conduse de către aceeaşi persoană, acestea s-au văzut în faţa 

faptului împlinit şi au fost nevoite să accepte şi să respecte dorinţa românilor de unire. 

 Ţara nou formată a început să se numească România abia în anul 1866, după abdicarea 

lui A.I. Cuza, când a fost redactată şi prima constituţie. 

  

 Programul manifestării din data de 24 ianuarie 2017 se va desfăşura pe Platoul Casei 

Culturii “Ion Creangă” Târgu Neamţ. Acesta va conţine : 

- Moment festiv 

- Alocuţiuni 

- Program artistic 

 

Programul și bugetul aferent organizării manifestării dedicate zilei de 24 Ianuarie 2017- 
„Unirea Principatelor Române“ 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.272 din 09.01.2017                                                               VASILICĂ HARPA 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului manifestarii dedicate zilei de 

24 Ianuarie 2017- „Unirea Principatelor Române“ și a bugetului aferent organizării 

 

 

 Sărbătorim în 2017 158 de ani de la unirea Principatelor Moldova şi Ţara Românească. 

Astfel, ziua de 24 ianuarie este un prilej să retrăim paşii făcuţi de către înaintaşii noştri pentru a 

realiza tot ceea ce reprezintă România astăzi. După mulţi ani în care dorinţele românilor au fost 

ignorate de către marile puteri ale Europei, anul 1859 a reprezentat contextul ideal pentru 

realizarea acestora prin dubla alegere a domnitorului Alexandru Ioan Cuza la 5 ianuarie 1859 în 

Moldova şi 24 ianuarie în Ţara Românească. Având în vedere că marile puteri nu au specificat că 

principatele româneşti nu pot fi conduse de către aceeaşi persoană, acestea s-au văzut în faţa 

faptului împlinit şi au fost nevoite să accepte şi să respecte dorinţa românilor de unire. 

 Ţara nou formată a început să se numească România abia în anul 1866, după abdicarea 

lui A.I. Cuza, când a fost redactată şi prima constituţie. 

  

 Programul manifestării din data de 24 ianuarie 2017 se va desfăşura pe Platoul Casei 

Culturii “Ion Creangă” Târgu Neamţ. Acesta va conţine : 

- Moment festiv 

- Alocuţiuni 

- Program artistic 

 

 

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 manifestarii dedicate zilei de 24 Ianuarie 2017- „Unirea Principatelor 

Române“ și a bugetului aferent organizării 

 

BUGETUL 

Manifestării culturale “Unirea Principatelor Române” — 24 ianuarie 2017 

Nr. 
Crt 

Detalii UM Nr. buc. Preţ unitar Total 

1. Serviciu religios 
(colaci, panachidă, 

prosoape, lumânări) 

   400 

2. Apă plată Buc. 50 2 100 

3. Steguleţe Buc. 100 2 200 

 

 Programul manifestării din data de 24 ianuarie 2017 se va desfăşura pe Platoul Casei 

Culturii “Ion Creangă” Târgu Neamţ. Acesta va conţine : 

- Moment festiv 

- Alocuţiuni 

- Program artistic 
 


