
 
 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea participării orasului Tîrgu Neamţ la Târgul de Turism al României 

desfăsurat la Romexpo în perioada 16 – 19 februarie 2017 
 
Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
Având în vedere Cererea de finanţare a proiectului „Valea Ozanei … mit si legendă“ – 

secţiunea Sustenabilitatea proiectului, proiect implementat în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007-2013 Axa prioritară 5 – “ Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului”, 
Domeniul major de intervenţie 5.3 – “ Promovarea potenţialului turistic si crearea infrastructurii 
necesare, în scopul cresterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea – 
„Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prinsprijinirea promovării produselor specifice si a 
activităţilor de marketing specifice”;  

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, precum si ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 
2890/21.12.2016, pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului 
bugetar;  

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul orasului Tîrgu Neamţ si Raportul de 
specialitate al Directiei Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala  ambele înregistrate sub nr. 
251 .din 09.01.2017;  

Având în vedere prevederile art. 36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, art. 45 alin.2, lit.a din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂSTE: 

Art.1.  Se aprobă participarea orasului Tîrgu Neamţ la Târgul de Turism al României desfăsurat 
la Romexpo în perioada 16-19 februarie 2017; 
Art.2. Se aprobă cheltuielile necesare participării la Târgul de Turism, conform Anexei , parte 
integranta a prezentei hotarari; 
Art. 3. Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala  din cadrul Primăriei orasului Tîrgu 
Neamţ va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
Art. 4. Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor si persoanelor interesate prin Compartiment Administratie Publica Locala. 
 
Nr. 4 
din  10.01.2017 

Presedinte de sedinţă, 
Consilier: B^rsan Ciprian Valeriu 

Contrasemnează, 
Secretar oras, 

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



 


