
  ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

PROIECT 
HOTĂRÂRE 

 
Privind aprobarea modificarii art. 5 din HCL nr. 54 din 13.03.2014 
 
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere prevederile art.36, al.(1), alin.(2) lit.”d”şi „e”, alin.(7), alin.(9) din 

Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Luand act de Expunerea de motive înregistrată sub nr.5580 din 31.03.2017 înaintată 
de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate al Serviciului Juridic din cadrul 
Primariei orasului Tirgu Neamtş 

În temeiul prevederilor art.45, ale art.115 alin.1, lit.”b” şi ale art.117, lit.”a” din 
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,republicată, cu modificările şi 
completările  ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1.    Se aprobă modificarea art. 5 din  HCL nr. 54 din 13.03.2014 privind 
participarea Orasului Tirgu Neamt si a Casei Culturii ,,Ion Creanga” Tirgu Neamt la 
constituirea Asociatiei ,,Ansamblul Ozana” astfel: ,, se desemneaza……………. pentru a 
face parte din Adunarea Generala a Asociatiei ,,Ansamblul Ozana”. 

Art.2. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea 
prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 

Initiator, 
Primar, 

Harpa Vasilica 
 

  
     Contrasemnează,  
        Secretar,  
  jr. Laura Elena Maftei  
 
 

 
 
 
 



PRIMARIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
Serviciul Juridic 
Nr. 5580 din 31.03.2017 
 
 
                                                       
 

Expunere de motive 
 la Proiectul de Hotarare 

 
Privind aprobarea modificarii art. 5 din HCL nr. 54 din 13.03.2014 

 
 
      Strategia de relansare a turismului local se refera la promovarea prin turism si cultura a 
orasului Tirgu Neamt, atat ca destinatie turistica, cat si ca punct de plecare spre alte 
obiective si trasee turistice din zona. 
     Obiectivele strategiei de relansare a turismului in orasul Tirgu Neamt au in vedere 
cooptarea intr-un parteneriat amplu si corelarea tuturor initiativelor cu privire la prezentul si 
viitorul turismului local, cu participarea efectiva a autoritatilor publice, mediului 
educational, societatii civile si sectorului privat, in vederea atragerii resurselor si 
investitorilor, pentru diversificarea si cresterea calitatii serviciilor turistice si in final pentru 
cresterea numarului de turisti, precum si a veniturilor directe si indirecte din turism. 
      Tinand cont de incetarea relatiilor de munca a doamnei Margareta Mihailescu in cadrul 
Casei Culturii ,,Ion Creanga” Tirgu Neamt, propun inlocuirea acesteia cu o alta persoana 
care sa faca parte din Adunarea Generala a Asociatiei ,,Ansamblul Ozana”. 
      Va propunem spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind modificarea art. 5 
din HCL nr. 54 din 13.03.2014. 
 
 

 
 

Primar, 
Harpa Vasilica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT   



SERVICIUL JURIDIC         
Nr. 5580 din 31.03.2017  
 
 

Raport de specialitate 
la Proiectul de Hotarare 

Privind aprobarea modificarii art. 5 din HCL nr. 54 din 13.03.2014 
 
 

         In economia locala a orasului Tirgu Neamt, precum si in cea nationala cultura 
reprezinta una din cele mai reprezentative modalitati de promavare a potentialului local. Se 
depun eforturi considerabile la toate nivelurile- national, regional  si local- in vederea 
stimularii dezvoltarii acestui sector de mare potential pentru viitor. 
        Astfel, dezvoltarea turismului local reprezinta una dintre prioritatile strategiei de 
dezvoltare a orasului Tirgu Neamt, iar conservarea traditiilor locale, implicarea tineretului, 
cunoasterea si aprecierea trecutului reprezinta factori de care trebuie sa se tina seama. 
        Pentru a ne pastra identitatea, obiceiurile si traditiile, acestea trebuie cultivate in 
inimile si mintile tinerei generatii, ca valoare autentica de creatie. Acest lucru este inca 
valabil in orasele mici unde traditiile sunt inca vii si inca se mai respecta la anumite 
evenimente locale. 
       In acest context, potentialul turistic si cultural al orasului Tirgu Neamt, impregnat de 
trecutul sau istoric, de mostenirea culturala bogata, dispunand totodata de atuul cadrului 
natural-geografic favorabil ofera oportunitati reale de dezvoltare. 
      Strategia de relansare a turismului local se refera la promovarea prin turism si cultura a 
orasului Tirgu Neamt, atat ca destinatie turistica, cat si ca punct de plecare spre alte 
obiective si trasee turistice din zona. 
      Tinand cont de incetarea relatiilor de munca a doamnei Margareta Mihailescu in cadrul 
Casei Culturii ,,Ion Creanga” Tirgu Neamt, propun inlocuirea acesteia cu o alta persoana 
care sa faca parte din Adunarea Generala a Asociatiei ,,Ansamblul Ozana”. 
      Fata de cele prezentate mai sus, propunem modificarea art. 5 din HCL nr. 54 din 
13.03.2014. 
 

 
 

Serviciul Juridic, 
Vasiliu Sofica Maria 


