
ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

Proiect                                                  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea evenimentului ,, Gratarul de sub Cetate” -29aprilie-1mai 2017 şi a Bugetului 

aferent organizării acestuia 
 
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
 
        Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
        Luând act de Adresa nr. nr. 95/21.04.2017 a ,,Casei Culturii “Ion Creangă”, Tirgu Neamt, prin care 
se solicita aprobarea organizarii ,,Gratarului de sub Cetate”, in perioada 29 aprilie-1mai 2017 şi a 
Bugetului aferent organizării acestuia si adresa nr. 6649/21.04.2017 a SC MOGA SHOW SRL, 
reprezentand oferta  artistica, tehnica si financiara pentru evenimentul ,, Gratarul de sub Cetate” -
29aprilie-1mai 2017; 
              Analizând Expunerea de motive nr. 6646 din data de 21.04.2017, înaintată de Primarul oraşului 
Tîrgu Neamţ şi Raportul de Specialitate întocmit de Direcţia Buget-Contabilitate, Serviciul Juridic din 
cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ şi Casa Culturii”Ion Creangă” Tirgu Neamt; 
               În temeiul art.36 alin.(2), lit. d şi ale art. 45 alin 2, lit.a, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

H OTARASTE : 
 

Art.1.  Se  aprobă organizarea evenimentului ,,Gratarul de sub Cetate” -29aprilie-1mai 2017 şi a 
Bugetului aferent organizării acestuia, in suma de 22.500 lei ( conform ofertei artistice, tehnice si 
financiare a SC MOGA SHOW SRL pentru evenimentul ,, Gratarul de sub Cetate” -29aprilie-1mai 
2017); Suma va fi platita din bugetul Casei Culturii ,,Ion Creanga” Tirgu Neamt. 
 Art.2.  Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, în calitate de ordonator principal de credite  va urmări modul în 
care Direcţia Buget, Contabilitate, RU şi Dezvoltare Locală şi Casa Culturii “Ion Creangă” Tîrgu 
Neamţ, vor lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 
Art.3. Secretarul Orasului Tirgu Neamt va asigura comunicarea prezentei hotarari institutiilor si 
persoanelor interesate. 

                  Initiator, 

                    Primar 
             Harpa Vasilica 

           Avizat legalitate,  
                          Secretar oras, 

                                                                                                       jr. Laura Elena Maftei 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
Nr. 6646/ 21.04.2017 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotarare  

 
privind aprobarea evenimentului ,, Gratarul de sub Cetate” -29aprilie-1mai 2017 şi a Bugetului 

aferent organizării acestuia 
 

             Tinand cont de: 
 
- adresa nr. 95/21.04.2017 a ,,Casei Culturii “Ion Creangă”, Tirgu Neamt, prin care se solicita 
aprobarea organizarii ,,Gratarului de sub Cetate”, in perioada 29 aprilie-1mai 2017 şi a Bugetului 
aferent organizării acestuia; 

       - adresa nr. 6649/21.04.2017 a SC MOGA SHOW SRL, reprezentand oferta  artistica, tehnica si 
financiara pentru evenimentul ,, Gratarul de sub Cetate” -29aprilie-1mai 2017; Suma va fi platita din 
bugetul Casei Culturii ,,Ion Creanga” Tirgu Neamt. 
 

 
                    In România, Ziua Muncii a fost sărbătorită pentru prima dată în 1890, iar în timpul 
comunismului această sărbătoare a fost marcată, ca şi în alte ţări comuniste, de manifestări 
propagandistice. După revoluţia din decembrie 1989, timp de mai mulţi ani, ziua de 1 mai nu a mai fost 
sărbătorită prin festivităţi propagandistice, însă a fost marcată prin evenimente sociale, în aer liber. 

 

   

  Faţă de cele arătate mai sus, vă adresez rugămintea să analizaţi şi să dispuneţi aprobarea 
Proiectului de Hotărâre privind aprobarea evenimentului ,, Gratarul de sub Cetate” -29aprilie-1mai 
2017 şi a Bugetului aferent organizării acestuia. 

 
 
 

 
Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 

Vasilică Harpa 
 
 

 

 



 
 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
DIRECŢIA BUGET-CONTABILITATE      Aprob, 
Serviciul Juridic                                                                           Primar 
Nr. 6646/ 21.04.2017                     Vasilică Harpa 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea evenimentului ,, Gratarul de sub Cetate” -29aprilie-1mai 2017 şi a Bugetului 
aferent organizării acestuia 

             
                     Tinand cont de: 
- adresa nr. 95/21.04.2017 a ,,Casei Culturii “Ion Creangă”, Tirgu Neamt, prin care se solicita aprobarea 
organizarii ,,Gratarului de sub Cetate”, in perioada 29 aprilie-1mai 2017 şi a Bugetului aferent 
organizării acestuia, in suma de 22.500 lei ( suma reprezentand onorariu artisti). Suma va fi platita din 
bugetul Casei Culturii ,,Ion Creanga” Tirgu Neamt. 
- adresa nr. 6649/21.04.2017 a SC MOGA SHOW SRL, reprezentand oferta  artistica, tehnica si 
financiara pentru evenimentul ,, Gratarul de sub Cetate” -29aprilie-1mai 2017; 
                   La data de 1 mai 1886, sute de mii de manifestanţi au protestat pe tot teritoriul Statelor 
Unite, însă, cea mai mare demonstraţie a avut loc la Chicago, unde s-au întrunit 90.000 de persoane, din 
care aproximativ 40.000 se aflau în grevă. Rezultatul a fost acela că circa 35.000 de muncitori au 
câştigat dreptul la ziua de muncă de 8 ore, fără reducerea salariului. 
                    In anul 1888, la întrunirea Federaţiei Americane a Muncii, s-a stabilit ca în ziua de 1 mai 
1890 să aibă loc manifestaţii şi greve, pentru reducerea zilei de muncă de 8 ore. Iar în anul 1889, social-
democraţii afiliaţi la Internaţionala a ll-a, au stabilit, la Paris, ca ziua de 1 mai să fie o zi internaţională a 
muncitorilor. La 1 mai 1890, au avut loc demonstraţii în SUA, în majoritatea ţărilor europene, în Chile, 
Peru şi Cuba. 
                     Ziua Muncii este marcată la nivel internaţional pe 1 mai, după ce autorităţile au convenit cu 
sindicatele ca această zi să fie liberă. 
                     In România, Ziua Muncii a fost sărbătorită pentru prima dată în 1890, iar în timpul 
comunismului această sărbătoare a fost marcată, ca şi în alte ţări comuniste, de manifestări 
propagandistice. După revoluţia din decembrie 1989, timp de mai mulţi ani, ziua de 1 mai nu a mai fost 
sărbătorită prin festivităţi propagandistice, însă a fost marcată prin evenimente sociale, în aer liber. 
                     Astfel, în majoritatea ţărilor vest-europene, ziua de 1 mai este zi liberă. 
                     Vă adresăm rugămintea sa analizaţi şi să dispuneţi aprobarea Proiectului de hotârăre 
privind aprobarea evenimentului ,, Gratarul de sub Cetate” -29aprilie-1mai 2017 şi a Bugetului aferent 
organizării acestuia. 
         Direcţia Buget-Contabilitate                                            Serviciul Juridic, 
                Ec. Iosub Ecaterina                                                 Vasiliu Sofica Maria 
 
  
              Casei Culturii “Ion Creangă” 



                                                                                                            Director, 
                                                                                                         Gugiu Ioan 


