
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea Programului „Festivalul Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou”,  
si a bugetului aferent organizarii, 25 decembrie  2017 – 02 ianuarie 2018 

 
     Consiliul Local al Orasului Tîrgu Neamţ 

 Avînd în vedere: 

o prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale , Legii nr.500/2002 privind 

finantele publice, precum si Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr.389/2015 ; 

o proiectul de program,  innaintat de Casa Culturii “Ion Creanga” Tirgu Neamt, pentru 

evenimentul “Festivalul Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou”, editia a-Vl-a, ce se va desfasura in 

perioada 25 decembrie  2017 – 02 ianuarie 2018; 

o Analizand ‘’Expunerea de motive’’ nr. ..................................., inaintata de Primarul orasului 

Tirgu Neamt si ‘’Raportul de specialitate’’ intocmit in comun de Directia Buget Contabilitate, RU 

si dezvoltare locala din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt si Casa Culturii “Ion Creanga” Tirgu 

Neamt ;  

În temeiul art. 36, alin.9, precum si art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

                                                   HOTĂRĂSTE : 

Art. 1 - Aprobarea : 

1. programul “Festivalului Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou”, editia a-Vl-a, 25 

decembrie  2017 – 02 ianuarie 2018 , conform Anexei 1  

2. Bugetului de cheltuieli aferent organizarii evenimentului „Festivalului Obiceiurilor si 

Traditiilor de Anul Nou”, conform Anexei 2; 
Art. 2 - 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 Creanga” Tirgu Neamt, vor 

lua toate masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari ; 

Art. 3 -  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, 
                                
 
 
                 



ORASUL TÎRGU NEAMŢ 
Nr. .......................................... 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea Programului „Festivalul Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou”,  

si a bugetului aferent organizarii, 25 decembrie  2017 – 02 ianuarie 2018 
 

Tradiţiile şi obiceiurile ocazionate de sărbătorile de iarnă sunt cele mai bogate şi mai 

vesele dintre manifestările folclorice din judeţul Neamţ şi nu numai. 

De la Sărbătoarea Crăciunilui la Anul Nou au loc o serie de manifestări la care 

participă toată colectivitatea, impresionând prin costumaţiile originale, muzică tradiţională, 

mesaj şi recuzită. Cântecele de Colind, Uratul cu pluguşorul, Jocurile cu măşti, Capra, 

Ursul, Arnăuţii, Dansul căiuţilor şi Teatrul haiducesc sunt obiceiuri de un farmec şi 

originalitate deosebite, care îmbogăţesc repertoriul naţional. 

În oraşul Tg.Neamţ, în fiecare an, s-a împământenit obiceiul să se organizeze o 

Paradă a acestor Obiceiuri şi Tradiţii, ca un adevărat carnaval, fiind şi o importantă atracţie 

turistică. 

În cadrul strategiei culturale locale, pe termen mediu, s-a conturat o directivă de 

dezvoltare culturală în strânsă legătură cu activitatea turistică din zonă. Prin simbioza celor 

două atracţii locale – cultura şi turismul, eficienţa actului cultural va fi şi mai mare. 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local din 13.12.2012 s-a aprobat instituirea 

Festivalului Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou. Dar ca orice festival, el trebuie susţinut 

financiar. 

Menţionăm că în cele cinci ediţii care s-au desfăşurat până acum, au participat un 

număr de formaţii din zona judeţului Neamţ şi din zonele limitrofe judeţului. 

Putem exemplifica aici: Ceata de la Boroaia – Suceava, Ansamblul „Poieniţa” 

Vorona-Botoşani, Ceata Moşnegilor din Scorţeni-Bacău, Grupul Folcloric „Bogdana” – 

Băgdăneşti, Suceava, dar şi Alaiul cu pluguşor de la Humuleşti, Alaiul de la Timişeşti, 

Arnăuţii de la Răuceşti şi Filioara, Banta lui Bujor de la Vînâtori Neamţ, „Sumanarii” de la 

Trifeşti Roman etc. 

 Astfel am initiat proiectul de hotărâre pe care îl supun dezbaterii si aprobării 

dumneavoastră., astfel :  
o Anexa 1 - Programul “Festivalului Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou”,  

o Anexa 2 - Bugetului de cheltuieli – estimat - aferent organizarii evenimentului 

“Festivalului Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou”,  

 
Primarul orasului Tîrgu Neamţ, 

Vasilică HARPA 
 



 
Orasul Tirgu Neamt 
Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala        Aprobat,  
Casa Culturii “Ion Creanga”            Primar, 
Nr. .......................               HARPA Vasilicã 
          

RAPORTUL DE SPECIALITATE 
privind aprobarea Programului „Festivalul Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou”,  

si a bugetului aferent organizarii, 31 decembrie  2016 – 02 ianuarie 2017 
 

 Avînd în vedere: 

o prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale , Legii nr.500/2002 privind 

finantele publice, precum si Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr.389/2015 ; 

o proiectul de program,  innaintat de Casa Culturii “Ion Creanga” Tirgu Neamt, pentru 

evenimentul “Festivalul Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou”, editia a-Vl-a, ce se va desfasura in 

perioada 25 decembrie  2017 – 02 ianuarie 2018; 

o H.C.J nr..................din....................prin care s-a alocat suma de 30.000 lei pentru sustinerea 

acestei actiuni; 

Tradiţiile şi obiceiurile ocazionate de sărbătorile de iarnă sunt cele mai bogate şi mai vesele 

dintre manifestările folclorice din judeţul Neamţ şi nu numai. În oraşul Tg.Neamţ, în fiecare an, s-a 

împământenit obiceiul să se organizeze o Paradă a acestor Obiceiuri şi Tradiţii, ca un adevărat 

carnaval, fiind şi o importantă atracţie turistică. 

În cadrul strategiei culturale locale, pe termen mediu, s-a conturat o directivă de dezvoltare 

culturală în strânsă legătură cu activitatea turistică din zonă. Prin simbioza celor două atracţii locale 

– cultura şi turismul, eficienţa actului cultural va fi şi mai mare. 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local din 13.12.2012 s-a aprobat instituirea Festivalului 

Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou. Dar ca orice festival, el trebuie susţinut financiar. 

Astfel am initiat proiectul de hotărâre pe care îl supun dezbaterii si aprobării 

dumneavoastră., astfel : 

 Astfel am initiat proiectul de hotărâre pe care îl supun dezbaterii si aprobării 

dumneavoastră., astfel :  

o Anexa 1 - Programul “Festivalului Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou”,  

o Anexa 2 - Bugetului de cheltuieli – estimat - aferent organizarii evenimentului “Festivalului 

Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou”,  

 

Prenume, nume                        Functia publica                                          Semnatura          Data 

Gugiu Ioan Director , 
Casa Culturii “Ion Creanga” 

  

Ecaterina Iosub Director executiv  
Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala 

  

Intocmit: 
       Carmen Tanasa 

Director executiv adj. 
Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala 

  

 
 



 
 
 
 

Anexa 1 
 

Program  Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou, ediţia a Vl-a  
 

 
 
 Perioada  25-30 decembrie 2017, la Casa Culturii „Ion Creangă” Tg.Neamţ: 

 
 Înscrierea formaţiilor în concurs 

 Vizionarea formaţiilor din punct de vedere al autenticităţii şi al originalităţii   

costumelor şi repertoriului 

 Realizarea şi distribuirea materialelor promoţionale (afişe, bannere, invitaţii 

etc.) 

 Promovarea evenimentului în mass media 

 
 2 ianuarie 2018, Piaţa „Adormirea Maicii Domnului”: 
 
 ora 10,00 – primirea formaţiilor înscrise în concurs 

 ora 10,30 – parada formaţiilor 

 ora 11,00 – evoluţia formaţiilor pe scena festivalului 

 ora 13,30 – stabilirea premianţilor, conform  jurizării acestora 

 premierea formaţiilor câştigătoare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 2 
Buget – Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou, ediţia a Vl-a,  25 decembrie 2017 - 02 ianuarie 2018 

 
Consiliul Local Tirgu Neamt prin Casa Culturii “Ion Creanga” Tirgu Neamt 

Nr.crt Activitate Tip cheltuieli Suma 

1 Cazare/ masa participanti (membri juriu/ invitati speciali/ media/ 
coordonatori, trupe etc..) 

Cazare – 60 lei/ pers 

Masa – 40 lei/ pers 

5000 lei 

2 Masa (pachete) concurenti 200 buc x 25 lei 5000 lei 

3 Protocol scena (ceai, cafea,  apă, dulciuri, colaci)  200 lei 

4 Mash scena 1 buc x 500 lei 500 lei 

Total contributie Casa Culturii “Ion Creanga” Tirgu Neamt 10700 lei 

Consiliul Judetean Neamt  

1 Desfasurare concurs 

 

Premii: 

Trofeul festivalului – 1x 2500 lei = 2500 lei 

Premiul I: 1 premiu x 2000 lei = 2000 lei 

Premiul  II: 1 premiu x 1500 lei = 1500 lei 

Premiul III: 1 premiu x 1000 lei = 1000 lei 

Onorarii jurii: 

7 membri juriu x 500 lei/ pers = 3500 lei 

10500 lei 



  Albume foto 

100 buc x 30 lei  

3000 lei 3700 lei 

Diplome concursuri tematice 

50 buc x 4 lei  

200 lei 

Afise 

50 buc x 10 lei  

500 lei 

3 Promovare eveniment - presa scrisa (locala si judeteana) 
- presa on-line 
- televiziuni (locale, judetene) 
- spot audio 

5800 lei 

4 Montaj/ demontaj scena  5000 lei 

5 Sonorizare  5000 lei 

Total contributie Consiliul Judetean Neamt 30000 lei 

TOTAL buget eveniment 40700 LEI 

 



 


