
 
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 

 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  modificării perioadei de desfășurare a Festivalului de muzică populară  

”Dragoș Vodă  în Ținutul Zimbrului” 
      
Consiliul Local al Orașului Tîrgu Neamţ; 

Având în vedere HCL nr. 26 din 31.01.2017 prin care s-a aprobat Regulamentul și 
bugetul aferent organizării Festivalului de muzică populară - ”Dragoș Vodă în Ținutul 
Zimbrului”- ediția I-26.02.2017; 

Luând act de Adresa nr. 18 din 20.02.2017 primită de la Asociația ”Ansamblul Ozana” 
Tîrgu Neamț și înregistrată la Primăria orașului Tîrgu Neamț cu nr.2752 din 20.02.2017 prin care 
se propune schimbarea datei Festivalului de muzică populară - ”Dragoș Vodă în Ținutul 
Zimbrului”- ediția I; 

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. 2744 din 20.02.2017, 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 și completările 
ulterioare 

HOTĂRĂSTE : 
 

Art. 1 –Se aprobă modificarea perioadei de desfășurare a Festivalului de muzică populară 
”Dragoș Vodă în Ținutul Zimbrului” pentru luna iunie 2017. 
Art.2-  Primarul orasului Tirgu Neamt, în 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” Tîrgu 
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. 

   
Iniţiator, 

Primarul orasului Tîrgu Neamţ, 
  Vasilică HARPA                      Avizat pentru legalitate, 
                                      Secretar oraș Tîrgu Neamţ, 
        Jr. Laura Elena Maftei 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA ORAȘULUI TÎRGU NEAMŢ 
Nr. 2744 din 20.02.2017 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea  modificării perioadei de desfășurare 
 a Festivalului de muzică populară  

”Dragoș Vodă  în Ținutul Zimbrului” 
      
  

Prin HCL nr.26 din 31.01.2017 s-a aprobat organizarea Festivalului ”Dragoș Vodă în 
Ținutul Zimbrului” în data de 27.02.2017, manifestare ce își propune să ofere șansa de afirmare 
iubitorilor muzicii populare, să stimuleze cercetarea folclorului autentic zonal, păstrarea și 
valorificarea tradițiilor muzicale ale folclorului românesc. Organizatori: Primăria  orașului Tîrgu 
Neamț, Casa Culturii ”Ion Creangă”  și Asociația ”Ansamblul Ozana” 

Întrucât s-au înscris doar 10 concurenți, perioada de promovare a evenimentului a fost 
destul de scurtă(15 zile), Asociația ”Ansamblul Ozana” prin adresa nr. 18 din 20.02.2017, 
înregistrată la Primăria orașului Tîrgu Neamț cu nr.2752 din 20.02.2017 a propus schimbarea 
datei evenimentului pentru luna iunie 2017. Acestă modificare a perioadei de desfășurare nu va 
afecta în nici un fel derularea activităților propuse și nici rezultatele acestuia. 

 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.2744 din 20.02.2017                                                               VASILICĂ HARPA 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea  modificării perioadei de desfășurare 

 a Festivalului de muzică populară  
”Dragoș Vodă  în Ținutul Zimbrului” 

      
Prin HCL nr.26 din 31.01.2017 s-a aprobat organizarea Festivalului ”Dragoș Vodă în 

Ținutul Zimbrului” în data de 27.02.2017, manifestare ce își propune să ofere șansa de afirmare 
iubitorilor muzicii populare, să stimuleze cercetarea folclorului autentic zonal, păstrarea și 
valorificarea tradițiilor muzicale ale folclorului românesc. Organizatori: Primăria  orașului Tîrgu 
Neamț, Casa Culturii ”Ion Creangă”  și Asociația ”Ansamblul Ozana” 

Festivalul de muzică populară ”Dragoș Vodă în Ținutul Zimbrului” se desfășoară pe două 
secțiuni:  

- Secțiunea ”Muzică tradițională românească” 
- Secțiunea ”Instrumente populare”(vioară, acordeon, ţambal, clarinet, trompetă, fluier, 

cobză, nai). 

Conform Regulamentului festivalului se acceptau în concurs 60 de concurenți împărțiți în 
mod egal pe cele 2 secțiuni. Întrucât s-au înscris doar 10 concurenți, perioada de promovare a 
evenimentului a fost destul de scurtă(15 zile), Asociația ”Ansamblul Ozana” prin adresa nr. 18 
din 20.02.2017, înregistrată la Primăria orașului Tîrgu Neamț cu nr.2752 din 20.02.2017 a 
propus schimbarea datei evenimentului pentru luna iunie 2017. Acestă modificare a perioadei de 
desfășurare nu va afecta în nici un fel derularea activităților propuse și nici rezultatele acestuia. 

Baza legală: 
- Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale 
- HCL nr.26 din 31.01.2017  
- 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 și 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      

 
 


