
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea Programului  și a bugetului aferent organizării 
manifestării ”Zilele Ion Creangă”, ediția a XLVIII-a  - 14 - 17 decembrie 2017  

      

Consiliul Local al Oraşului Tîrgu Neamţ 

 Având în vedere: 

� prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Legii nr.500/2002 privind finantele publice, precum 
si Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/2017 ; 

� 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; 

� Adresa nr.17 din 13.11.2017 primită de la Fundația Culturală ”Ion Creangă” și 
înregistrată la Primăria orașului Tîrgu Neamț cu nr.20201 din 14.11.2017 prin 
care se înaintează Proiectul de Program și bugetul aferent organizării 
manifestărilor prilejuite de ”Zilele Ion Creangă”, ce se vor desfășura în 
perioada 14-17 decembrie 2017; 

� Acordul Complexului Muzeal Județean Neamț în vederea încheierii unui 
parteneriat referitor la organizarea și desfășurarea manifestărilor prilejuite de 
”Zilele Ion Creangă”, acord transmis prin adresa nr. 2986/4.12.2017 și 
înregistrat la Primăria orașului Tîrgu Neamț cu nr.21643 din 5.12.2017 

  

 Luând act de Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tirgu Neamt 

si Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Comunicare și Relații Publice, 

Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala din cadrul Primariei orasului 

Tirgu și Casa Culturii “Ion Creangă”, ambele înregistrate cu nr. 21501 din 05.12.2017  

  În temeiul art. 36 alin.(1) şi alin.(2), lit. d, alin.(6), lit.a), punctele:1,4,5 și ale art. 
45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE : 

Art. 1 – Se aprobă Programul aferent organizării manifestării „Zilele Ion 

Creanga”, ediția a XLVIII-a -14 - 17 decembrie 2017, conform Anexei 1 la prezenta 

hotărâre, parte integrantă a acesteia. 



Art. 2 – Se aprobă Bugetul de cheltuieli aferent organizarii manifestării „Zilele Ion 

Creanga”, ediția a XLVIII-a -14 - 17 decembrie 2017, conform Anexei  2 la prezenta 

hotarare, parte integranta a acesteia; 

Art. 3 - 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 Creangă” Tirgu 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 al orasului Tîrgu Neamţ, 

               Consilier Juridic Ţuţu Ioan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
Nr. 21501 din 05.12.2017 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea  Programului  și a bugetului aferent 

organizării manifestării ”Zilele Ion Creangă”, ediția a XLVIII-a  
 - 14 - 17 decembrie 2017  

      
 

Prezenţa remarcabilă în planul cultural al Casei Memoriale „Ion Creangă”, 

pledează în favoarea desfășurării unor ample manifestari dedicate vieții și operei 

marelui scriitor. Organizarea de manifestări culturale în această zonă  determină 

implicit promovarea valorilor naționale, precum și imaginea Orașului Tîrgu Neamț, 

atât pentru publicul specializat în domeniul culturii și literaturii (academicieni, scriitori, 

artisti, profesori, studenti, elevi), cât și pentru turiștii care tranzitează în număr mare 

orașul nostru. 

In fiecare an, prin programele manifestarii dedicate Zilelor ”Ion Creangă” se 

creează evenimente care evidențiază personalitatea creatoare a marelui scriitor, 

precum și modul în care membrii comunității de toate vârstele, de la preșcolari până 

la adulți, înțeleg să-și omagieze patronul lor spiritual, pe Ion Creangă, cel care a făcut 

cunoscut Humuleștiul în toate colțurile lumii.   

În acest an, Autoritatea Locală a Orașului Tîrgu Neamț intenționează să 

organizeze “Zilele Ion Creangă” , editia a XLVIII-a, în perioada 14-17 decembrie 

2017, conform Anexei Program. Cu acest prilej, sunt propuse urmatoarele activități: 

� Decernare titluri Cetățean de Onoare al oraşului Tîrgu Neamţ unor 

personalități care au marcat viața culturală a județului Neamț: actorului Dorin Vișan, 

pentru interpretarea rolului principal în pelicula ”Un bulgăre de humă”, scriitorului 

D.R. Popescu, câștigător al Premiului  Național de Proză ”Ion Creangă” și prof. univ. 

dr. Constantin Parascan, pentru numeroasele studii dedicate scriitorului Ion Creangă 

� Simpozion dedicat operei scriitorului Ion Creanga și receptării acesteia la 

nivel național și internațional, cu participarea unor personalități de marcă din 

domeniul culturii și literaturii române actuale 

� Proiecție de film - ”Un bulgăre de humă”, cu participarea actorului principal al 

peliculei, Dorel Vișan, în dialog deschis cu spectatorii 

� Recital de poezie al actorului Dorel Vișan, acompaniat la flaut de Ionut 

Sefanescu 



� Expoziţie foto-documentară “Humuleşti-satul dincolo de poveste” 

� Spectacol de teatru pentru copii-trupa Arlechino 

� Concurs de desene inspirate din opera scriitorului, dedicat elevilor de clase 

primare din școlile din oraș și împrejurimi 

� Concurs de lectura din opara lui Creanga, dedicat elevilor de gimnaziu din 

oraș și împrejurimi 

� Concurs de creație literară spontană, dedicat elevilor de liceu din oraș și 

împrejurimi 

� Spectacol ”Colinde pentru bădița”, susținut de elevii din orașul Tg. Neamț și 

împrejurimi 

� Spectacol omagial ”20 de ani de activitate” a Coralei ”Basil Anastasescu” a 

Fundației Culturale ”Ion Creangă”  

� Slujbă religioasă de pomenire a scriitorului și a familiei sale, la Biserica Sf. 

Nicolae din Humulești. 

� Acordarea Trofeului “Ion Creangă” 

 

 Având in vedere faptul că in perioada 14-17 decembrie 2017 ne propunem să 
organizăm manifestarea „Zilele Ion Creangă”, editia a XLVIII-a și luând în 
considerare că acest eveniment va determina implicit promovarea oraşului Tîrgu 
Neamţ, precum şi focalizarea atentiei publice spre sustinerea patrimoniului cultural 
local, am initiat proiectul de hotărâre anexat, pe care îl supun dezbaterii si aprobării 
dumneavoastră. 

 

Iniţiator, 

Primarul orasului Tîrgu Neamţ 

Vasilică HARPA 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                           
           Aprob, 
DIRECȚIA BUGET CONTABILITATE  
SERVICIUL COMUNICARE SI RELAŢII PUBLICE                                      Primar, 
Nr.21501 din 05.12.2017                                                              VASILICĂ HARPA 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea  Programului  și a bugetului aferent 

organizării manifestării ”Zilele Ion Creangă”, ediția a XLVIII-a 
 - 14 - 17 decembrie 2017  

    
 Art. 36  alin.(1) şi alin.(2), lit. d, alin.(6), lit. a), pct.1, 4, 5 şi art. 45 alin. 1 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, stipulează faptul că în atribuţiile Consiliului Local se 
regăseşte şi organizarea de activităţi culturale, artistice şi de agrement precum şi 
alocarea de sume din bugetul local pentru derularea unor astfel de activităţi. 
 Împrejurimile oraşului Tîrgu Neaţt, precum şi oraşul în sine cu cartierul 
Humulesti, oferă un adevărat itinerar cultural literar de impact major asupra tinerii 
generaţii şi nu numai. 

Prezenţa remarcabilă în planul cultural al Casei Memoriale „Ion Creangă”, 
pledează în favoarea desfășurării unor ample manifestari dedicate vieții și operei 
marelui scriitor. Organizarea de manifestări culturale în această zonă  determină 
implicit promovarea valorilor naționale, precum și imaginea Orașului Tîrgu Neamț, 
atât pentru publicul specializat în domeniul culturii și literaturii (academicieni, scriitori, 
artisti, profesori, studenti, elevi), cât și pentru turiștii care tranzitează în număr mare 
orașul nostru. 

Fundația Culturală „Ion Creangă” împreună cu unităţile de învăţământ din 
oraşul Tîrgu Neamţ, Casa Culturii „Ion Creangă”, Asociația de turism „Valea Ozanei”, 
precum și Asociația „Ansamblul Ozana”, își canalizează activitățile culturale, 
educative și turistice către realizarea unor manifestari de impact local, regional și 
național, precum: Proiectul educativ „Creangă la el acasă” (premiat de Ministerul 
Educatiei Nationale), Zilele „Ion Creangă”, „Festivalul de datini și obiceiuri”, 
„Iarmarocul de sub cetate”, șezători literare, serbări școlare, întâlniri cu 
scriitori, vizionare de filme și piese de teatru, excursii școlare etc.  

În acest an, Autoritatea Locală a Orașului Tîrgu Neamț intenționează să 
organizeze “Zilele Ion Creangă” , editia a XLVIII-a, în perioada 14-17 decembrie 
2017, conform Anexei Program. Cu acest prilej, sunt propuse o serie de activităţi: 

� Decernare titluri Cetățean de Onoare al oraşului Tîrgu Neamţ unor 
personalități care au marcat viața culturală a județului Neamț: actorului Dorin Vișan, 
pentru interpretarea rolului principal în pelicula ”Un bulgăre de humă”, scriitorului 
D.R. Popescu, câștigător al Premiului  Național de Proză ”Ion Creangă” și prof. univ. 
dr. Constantin Parascan, pentru numeroasele studii dedicate scriitorului Ion Creangă 



� Simpozion dedicat operei scriitorului Ion Creangă și receptării acesteia la 
nivel național și internațional, cu participarea unor personalități de marcă din 
domeniul culturii și literaturii române actuale 

� Proiecție de film - ”Un bulgăre de humă”, cu participarea actorului principal al 
peliculei, Dorel Vișan, în dialog deschis cu spectatorii 

� Recital de poezie al actorului Dorel Vișan, acompaniat la flaut de Ionut 
Sefanescu 

� Expoziţie foto-documentară “Humuleşti-satul dincolo de poveste” 
� Spectacol de teatru pentru copii-trupa Arlechino 
� Concurs de desene inspirate din opera scriitorului, dedicat elevilor de clase 

primare din școlile din oraș și împrejurimi 
� Concurs de lectura din opara lui Creanga, dedicat elevilor de gimnaziu din 

oraș și împrejurimi 
� Concurs de creație literară spontană, dedicat elevilor de liceu din oraș și 

împrejurimi 
� Spectacol ”Colinde pentru bădița”, susținut de elevii din orașul Tg. Neamț și 

împrejurimi 
� Spectacol omagial ”20 de ani de activitate” a Coralei ”Basil Anastasescu” a 

Fundației Culturale ”Ion Creangă”  
� Slujbă religioasă de pomenire a scriitorului și a familiei sale, la Biserica Sf. 

Nicolae din Humulești. 
� Acordarea Trofeului “Ion Creangă” 
Manifestarea “Zilele Ion Creangă” va include activităţi realizate cu sprijinul: 

Consiliului Judeţean Neamţ, Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, Fundaţiei 
Culturale „Ion Creangă”, Casei Culturii „Ion Creangă”, școlilor din oraş.  

Activitatile din programul prezentat vor fi finanţate de către autoritatea locală,  
precum şi de către Consiliul Judeţean Neamţ. și Complexul Muzeal Judeţean Neamţ. 
 Având în vedere interesul de a promova atât personalitatea creatoare a 
marelui scriitor Ion Creangă cât şi arealul turistic al zonei solicităm spre aprobare 

programul de activitati detaliat conform Anexei 1, precum si bugetul in functie de 
sursele de finanţare  conform Anexei 2. 

 
 
Administrator Public,  

     Geanina Fedeleș 
 

Direcția Buget-Contabilitate  Serviciul Comunicare si Relatii Publice 
 
Dir.exec.adj. Carmen Tănasă            Şef Serviciu, Mihaela Rotaru-Popa   

  
 
Casa Culturii ”Ion Creangă” 
Dir. Ioan Gugiu 
                           



                                                     ANEXA 1 la HCL nr._________din______________ 
 

PROGRAM 
 ,,ZILELE ION CREANGĂ”, EDIȚIA a XLVIII-a-14-17 decembrie 2017 

JOI, 14 decembrie 2017 

Ora 1600 – Muzeul de Istorie și Etnografie: 

 Spectacol de teatru pentru copii, trupa ,,Arlechino” a Școlii Gimnaziale nr. 2, Piatra-Neamț. 

VINERI, 15 decembrie 2017 

Ora 1000 - Muzeul Memorial ,,Ion Creangă” din Humulești:  

Deschiderea oficială a Zilelor ,,Ion Creangă”  (primirea invitaților, moment artistic susținut de elevii Școlii Gimnaziale 

,,Ion Creangă” din Humulești). Decernarea titlului de Cetățean de Onoare al Orasului Tg. Neamt scriitorului Dumitru-

Radu Popescu, actorului Dorel Vișan și scriitorului Constantin Parascan. 

Ora 1600 – Muzeul de Istorie și Etnografie: 

 Vernisajul expoziției temporare foto-documentare ,,Humulești – satul de dincolo de poveste”. 

Orele 1330- 1700 - Sala ,,Ion Creangă” a Casei Culturii ,,Ion Creangă”, Târgu-Neamț: 

Simpozion cu tema ,,Real și fabulos în opera lui Ion Creangă” și lansări de carte (cu participarea scriitorului Dumitru-

Radu Popescu, membru al Uniunii Scriitorilor Români; actorul Dorel Vișan; prof. univ. dr. Constantin Parascan, scriitor, 

președintele de onoare al Fundației Culturale ,,Ion Creangă”; scriitorul Cristian Livescu, preşedintele filialei Uniunii 

Scriitorilor Români Neamț; scriitorul Daniel Corbu, cetațean de onoare al orașului Târgu-Neamț; prof. univ. dr. Cristina 

Emanuela Dascălu, Universitatea ,,Apollonia”  din Iași, scriitor, jurnalist, membru al filialei Uniunii Scriitorilor Români 

Bacău, membru UZP; prof. dr. Lucian Strochi, poet, prozator și dramaturg, critic literar și de artă; scriitorul Ioan Prăjișteanu, 

redactor șef al revistei ,,Plumb”, Bacău; scriitorul Calistrat Costin, preşedintele filialei Uniunii Scriitorilor Români Bacău; 

scriitorul Dumitru Brănianu, vicepreşedintele filialei Uniunii Scriitorilor Români Bacău;scriitorul Dan Dumitriu,membru al 

filialei Uniunii Scriitorilor Români; lector univ. dr. Dănuț Mănăstireanu, director Regiunea Europei de est şi a Orientului 

apropiat, World Vision International, Facultatea de Teologie, Osijek, Croaţia; lector univ. dr. Iulian Dănilă,Universitatea 

,,Apollonia” din Iași; lector univ. dr. Alexandru Boboc-Cojocaru, Universitatea ,,Apollonia”  din Iași; scriitorul Mircea 

Bostan, membru al filialei Uniunii Scriitorilor Români, scriitoarea Ștefana Dicu, Cluj-Napoca. 

Orele 1700-1900-  Casa Culturii ,,Ion Creangă”, Târgu-Neamț: 

Proiecția filmului ,,Un bulgăre de humă” (în regia lui Nicolae Mărgineanu) cu participarea actorului Dorel Vișan în dialog 

cu spectatorii. 

SÂMBĂTĂ, 16 decembrie 2017 

Ora 900 - BisericaSfântul Nicolae din Humulești: slujba de pomenire a scriitorului  Ion Creangă și a  familiei sale 

Orele 1000-1200 – Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare”, Târgu-Neamț:  Concursuri tematice adresate elevilor:Concursul de 

pictură (adresat elevilor din clasele I-IV), Concursul de lectură (pentru elevii din clasele V-VIII),Concursul de creație 

(adresat liceenilor).  

Orele 1630-1700 -Casa Culturii ,,Ion Creangă”, Târgu-Neamț: Acordarea Trofeului ,,Ion Creangă” – premierea 

persoanelor din comunitate care fac cinste locurilor și oamenilor – a doua ediție a sărbătorii ,,Oameni de poveste”. 

Orele 1700-1900- Casa Culturii ,,Ion Creangă”, Târgu-Neamț: Recitalul actorului Dorel Vișan, acompaniat la flaut de Ionuț  

Ștefănescu. 

DUMINICĂ, 17 decembrie 2017 

Orele1000-1200- Casa Culturii ,,Ion Creangă”, Târgu-Neamț:,,Colinde pentru Bădița” – recital de colinde cu participarea 

elevilor școlilor din Tg. Neamț, premierea tuturor participanților la concursurile desfășurate de ,,Zilele Ion Creangă” de către 

Moș Crăciun. 

Orele1600-1900 -  Casa Culturii ,,Ion Creangă”, Târgu-Neamț: ,,Magia colindelor”, concertul aniversar al Coralei    

    „Bazil Anastasescu” din Tg. Neamț la sărbătorirea a 20 de ani de existență. 

Ora 1900 – Închiderea oficială a manifestărilor dedicate ediției a XLVIII-a a ,,Zilelor Ion Creangă”. 



                                                   Anexa 2 la HCL nr._____din______________ 
  

BUGET 
ZILELE ,,ION CREANGĂ”, EDIȚIA  a XLVIII-a - 14 - 17 decembrie 2017 

Consiliul Local Tirgu Neamt 
Nr.

Crt 

Activitate Tip cheltuieli Suma 

1 Deschiderea oficiala 
Decernare titluri cetateni de onoare ai 

orasului T irgu Neamt: 

- D.R.Popescu 
- Prof. Univ.Dr. Constantin Parascan 
- Dorel Visan 

Protocol 100 pers x 15 lei/ pers 1500 lei 2050 lei 

Invitatii program 
150 buc x 3 lei  

 
450 lei 

Afise 
20 buc x 5 lei  

100 lei 

2 Slujba religioasa Prosoape 10 buc x 10 lei/ buc 100 lei 300 lei 

Colaci 100 buc x 2 lei 200 lei 
3 Simpozion  

“Real si fabulous in opera lui Ion Creanga” 
Lansari de carte 

 

Protocol 500 lei 800 lei 

Souveniruri invitati 
15 buc x 20 lei 

 
300 lei 

4 “Oameni de poveste” 5 buc aranjamente florale x 60 lei/ buc 300 lei 

Plachete “Oameni de poveste” 
5 buc x 100 lei  

500 lei 

5 Cazare si masa invitati  
 

3500 lei 

6 ,,Magia colindelor”,  
Concertul Coralei „Bazil 

Anastasescu” din Tg. Neamț la sărbătorirea 

a 20 de ani de existență 

 

Brosura Corala “Basil Anastasescu” – 20 de ani de 
activitate 
100 brosuri x 10 lei  

1000 lei 

CD – uri Corala “Basil Anastasescu” – 20 de ani 
de activitate 

100 CD-uri x 3 lei  

300 lei 

Corala “Basil Anastasescu” – 20 de ani de 300 lei 



activitate 
Placheta aniversara 1 buc x 300 lei  

7 Dulciuri copii pentru activitatile: 
- Deschidere oficiala 

- Recital de colinde “Colinde pentru 

badita” 

 

- 100 copii x 3 lei = 300 lei 
- 100 copii x 3 lei = 300 le 

600 lei 

8 Concursuri tematice adresate elevilor 
- Pictura – clasele primare 

- Lectura – clasele gimnaziale 

- Creatie – clasele liceale 

Premii: 
Loc I: 3 premii x 150 lei = 450 lei 
Loc II: 3 premii x 100 lei = 300 lei 
Loc III: 3 premii x 50 lei = 150 lei 

900  lei 

Diplome concursuri tematice 
100 buc x 2 lei  

200 lei 

Total 10750  lei 

Complexul Muzeal Judetean Neamt  
1 Simpozion  

“Real si fabulous in opera lui Ion Creanga” 
Premiu pentru debut literar - 1 premiu x 1000 lei 1000 lei 

Transport 15 invitati 1500 lei 

Invitatii Simpozion “Real si fabulous in opera lui 

Ion Creanga” 
100 buc x 3 lei  

300 lei 

2 Recital de poezie Dorel Visan 
Acompaniat de Ionut Stefanescu 

 

Onorariu Dorel Visan – 4000 lei 
Onorariu Ionut Stefanescu – 3000 lei 
Invitatii Recital Dorel Visan300 buc x 3 lei=900lei 

7900 lei 

3 Proiectie film “Un bulgare de huma” 
- Comentat de Dorel Visan 

- Onorariu Dorel Visan – 2000 lei 
- Invitatii Proiectie film “Un bulgare de 

huma” 300 buc x 3 lei = 900lei 

2900 lei 

6 Promovare eveniment - presa scrisa judeteana  
- trei ziare on-line 
- televiziuni (locale si judetene) 
- 1 conferinta de presa 

6400 lei 

Total  20 000 lei 
TOTAL GENERAL 30 750 LEI 

 


