
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 
 

PROIECT 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Calendarului activităților Casei Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamț  

pentru anul 2018  
     Consiliul Local al Orașului Tîrgu Neamţ; 

Luând act de Calendarul activităților pentru anul 2018  propus de Casa Culturii “Ion Creangă” Tîrgu 
Neamt prin adresa nr. 22159 din 18.12.2017; 

Analizând Expunerea de motive nr.22243 din 18.12.2017, înaintată de Primarul orasului Tirgu 
Neamt si Raportul de specialitate  nr.22159 din 18.12.2017 întocmit de Casa Culturii “Ion Creangă” 
împreună cu Serviciul Comunicare și Relații Publice din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț ;  

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

   
 

                                                   HOTĂRĂȘTE : 
 
Art. 1 —Se aprobă Calendarul activităților Casei Culturii “Ion Creangă” Tîrgu Neamț pentru anul 2018, 

conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 
Art. 2 - Primarul orasului Tirgu Neamt, în calitate de ordonator principal de credite va urmari modul in 

care Casa Culturii “Ion Creanga” Tirgu Neamt și Serviciul Comunicare si Relatii Publice din cadrul 
Primariei orasului 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, 
                                      Secretar oraș Tîrgu Neamţ, 
           Cons.jr. Țuțu Ioan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA ORAȘULUI TÎRGU NEAMŢ 
Nr. 22243 din 18.12.2017 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Calendarului activităților Casei Culturii „Ion Creangă” Tîrgu 

Neamț  pentru anul 2018  

 

 

Redescoperirea, evaluarea și valorificarea corespunzătoare a tradiţiilor noastre, conservarea și 
promovarea culturii sunt principiile care stau la baza programelor și proiectelor culturale, a activităţilor și 
acţiunilor realizate în orașul Tîrgu Neamţ. 

Activitățile culturale ale Casei Culturii ”Ion Creangă” ce se vor defășura în anul 2018 vor avea în 
vedere, în principal, antrenarea unor largi segmente ale populaţiei la viaţa comunitară, concentrând atenţia 
asupra valorilor reprezentative, care asigură nota distinctă a personalităţii orașului nostru. 

În spiritul deschiderii manifestate și a preocupării constante pentru o viaţă culturală bogată în orașul 

Tîrgu Neamţ în fiecare an, sunt organizate de Casa Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamț în colaborare cu 

Primaria Tirgu Neamt, diferite manifestări culturale. 

Programul de activitati culturale pentru anul 2018 și este cuprins în Anexă. 
 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, 
SERVICIUL COMUNICARE SI RELAŢII PUBLICE                                  Primar, 
Nr.22159 din 18.12.2017                                                                          VASILICĂ HARPA 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Calendarului activităților Casei Culturii „Ion Creangă” Tîrgu 

Neamț  pentru anul 2018  
 Viaţa culturală se află într-o interdependenţă organică permanentă cu viaţa economică a zonei, fapt 
ce se manifestă și se reflectă în combinaţia armonioasă a componentelor sociale, culturale, sportive și de 
agrement. Implicarea tuturor partenerilor, fie că reprezintă societatea civilă, administraţia publică sau 
grupuri de interese, este cheia realizării obiectivelor strategice culturale. 

Casa Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ reprezintă, pentru comunitatea orașului nostru, singurul 
spaţiu specific și propice desfășurării actului cultural. Scopul acestei instituţii de cultură, este de a crea și 
conserva cultura, de a revigora viaţa spirituală locală, iar sensul tuturor manifestărilor culturale pe care le 
organizează, este acela de a salva și de a crea valori umane prin dialog intercultural, de a păstra și promova 
valorile tradiţionale, de a dezvolta capacitatea de creaţie și de manifestare a talentelor, de a asigura 
petrecerea timpului liber în mod plăcut și instructiv. 

Obiectivele Casei Culturii ”Ion Creangă” Tîrgu Neamț: 
o încurajarea activităţilor de valorificare a resurselor culturale locale; 
o continuarea manifestărilor culturale tradiţionale; 
o explorarea unor tematici noi pentru spectacole, concursuri, expoziţii; 
o transformarea evenimentelor locale — tip festival, în evenimente cu impact naţional; 
o atragerea tinerilor spre domenii noi de exprimare artistică; 
o sprijinirea grupurilor artistice de amatori pentru a participarea la festivaluri  și concursuri 

naţionale și internaţionale; 
o continuarea colaborării cu instituţiile școlare locale și asigurarea unui cadru de manifestare și 

emancipare a tinerilor; 
o organizarea de activităţi dedicate persoanelor în vârstă; 
o promovarea parteneriatelor interculturale; 

Având în vedere că anul 2018 reprezintă Anul Centenarului sunt propuse o serie de manifestări în 
conformitate cu Ordonanța 5/20.07.2017.Acțiunile, proiectele și manifestările pentru anul 2018 sunt 
proiecte ale Primăriei orașului Tîrgu Neamț în colaborare cu Casa Culturii ”Ion Creangă” Tg.Neamț, 
Biblioteca orășenescă și școlile din oraș. 

În scopul realizării acestor principale obiective, au fost propuse pentru anul 2018, activităţile cuprinse 
în Anexa 1.  
În temeiul art.36 alin (2), lit.d, alin. (6) lit.a, pct.1 și 4, și ale art.45 alin (1), din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă adresăm  rugămintea 
să analizaţi și să dispuneţi aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Calendarului activităților 

Casei Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamț  pentru anul 2018. 

 

 
Administrator Public,    Director Casa Culturii ”Ion Creangă”                                   

    Geanina Fedeleș      Prof. Gugiu Ioan 

 

     
   Serviciul Comunicare si Relatii Publice 

  Șef Serviciu, Mihaela Rotaru-Popa 



                Anexa 1 

 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR  CASEI CULTURII ”ION CREANGĂ” PENTRU ANUL 2018 

 

Nr. 

Crt. 

MANIFESTAREA CULTURALĂ DETALIEREA ACTIVITĂŢII DATA 

1.  Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de 
Anul Nou 

Festival – concurs al formaţiilor de datini şi 
obiceiuri 

2 ianuarie 

2.  „Eminesciana” 
 

Expoziţie, lansare de carte,  
Pelerinaj la Ipoteşti 

15 ianuarie 

3.  Unirea Principatelor Române Simpozion, program  artistic  24 ianuarie 
4.  „De Dragobete...”  Spectacol dedicat zilei de Dragobete 24 februarie 
5.  Zilele „Ion Creangă” (manifestările 

amânate din decembrie 2017) 
Conferinţă, lansări de carte, spectacole, film 
documentar 

martie 

6.  1-8 martie „Mama prin ochi de copil” Expoziţie de mărţişoare, desene etc., cu 
participarea grădiniţelor şi şcolilor din oraş 

1-8 martie 

7.  “De ziua ta … “  Spectacol dedicat în exclusivitate femeilor 8 martie 
8.  Ziua internaţională a Teatrului de 

Păpuşi 
Atelier  de confecţionat păpuşi  21 martie 

9.  Conferinţe - meditaţie Conferinţe pe teme religioase în duminicile 
din Postul Paştelui.  

martie - 
aprilie 

10.  Ziua Internaţională a Cărţii pentru 
Copii şi Tineret 

Expoziţie de carte, concursuri pe diferite 
teme 

2 aprilie 

11.  Sărbători Pascale – Festivalul “Bucuria 
Luminii” 

Atelier şi expoziţii de ouă încondeiate, 
spectacol Parc şi invitaţi 

10 aprilie 

12.  Ziua Europei; Ziua Independenţei 
României; Ziua Victoriei Împotriva 
Fascismului 

Program artistic, expoziţii, simpozion 9 mai 

13.  Ziua Internaţională a Copilului Personaje de poveste; desene pe 
asfalt;spectacol în aer liber 

1 iunie 

14.  Înălţarea Domnului - Ziua Eroilor Depuneri de coroane, program artistic 17 mai 
15.  Sărbătoarea Iei Expoziţie de costume populare româneşti; 24 iunie 



expoziţii de ii; meşteri populari 
16.  Ziua Drapelului României Moment festiv 26 iunie 
17.  Zilele Cetăţii Festival Medieval Spectacole, expoziţii, târguri etc. 29 iunie - 1 

iulie 
18.  Ziua Imnului Naţional Moment festiv 29 iulie 
19.  Spectacol folcloric Spectacol folcloric cu participarea 

ansamblurilor din cadrul Festivalului 
Internaţional “Ceahlăul” 

august 

20.  Ziua Limbii Române  Simpozion şi recital de versuri din lirica 
românească 

31 august 

21.  Zilele Oraşului Spectacole, expoziţii, conferinţe etc. 7 - 9 
septembrie 

22.  Ziua vârstei a treia Spectacol dedicat seniorilor 1 octombrie 
23.  Săptămâna educaţiei Seminarii, simpozioane, work-shopuri, 

expoziţii – cu participarea şcolilor din oraş 
octombrie 

24.  Ziua Vânătorilor de Munte Moment festiv 3 noiembrie 
25.  Ziua Patrimoniului Naţional Conferinţă  16 noiembrie 
26.  „Eu vreau să fiu o stea” Festival de muzică uşoară pentru copii şi 

tineret 
noiembrie 

27.  Ziua Naţională a României Moment festiv 1 decembrie 
28.  Ziua persoanelor cu dizabilităţi Spectacol, expoziţii, daruri 3 decembrie 
29.  Moş Nicolae la Tg.Neamţ Spectacol şi daruri pentru copii  5 decembrie 
30.  Zilele “Ion Creangă” Conferinţă, concert colinde, lansări de carte decembrie 
31.  Naşterea Domnului – Concert de 

Crăciun 
Concert de Crăciun decembrie 

32.  La trecerea dintre anii 2018 – 2019 - 
Revelion 

Spectacol, artificii 31 decembrie 

 
 
 
 
 



MANIFESTĂRI PENTRU ANUL CENTENARULUI  

 
Nr. 

Crt. 

Instituția  Denumire proiect Descrierea pe scurt a proiectului Instituții 
partenere 

Perioada de 

implementare 

1.  Primăria 

orașului 

Tîrgu 

Neamț 

Concurs local 
interșcolar 

 ” Centenarul 
României (1918-2018) 
şi a Primului Război 
Mondial” 

 
 

 
 

  

Concursul se va adresa elevilor din 
orașul  Tîrgu Neamț - învăţământ 
preuniversitar şi va avea 3 secţiuni: 
eseu, desen, artă fotografică. 
Premierea celor mai bune lucrări va 
fi însoţită de o expoziţie finală a 
lucrărilor din concurs pe tot parcursul 
anului în holul Casei Culturii 

Scolile din oraș 
Primăria, Biblioteca  

orășenească 
Casa Culturii ”Ion 

Creangă” 

 

Martie - Aprilie 2018 

 

2.  Primăria 

orașului 

Tîrgu 

Neamț 

Simpozion regional - 
”România, la ceas 

aniversar” 

 

Simpozionul se adresează cadrelor 
didactice din învăţământul 
preuniversitar în special din regiunea 
de N-E a ţării şi vizează tematici 
legate de istoria şi devenirea 
neamului, de practici pedagogice şi 
aspecte didactice aferente 
conţinuturilor disciplinei. 
Vor fi invitaţi din mediul universitar şi 
din instituţii culturale, cu prelegeri şi 
prezentări subsumate temelor 
anunţate. 

Casa Culturii ”Ion 
Creangă” 

Univ. Al. I. Cuza 
Iaşi,  

Colegiul Național 
”Ștefan cel Mare” 
Colegiul Tehnic 
”Ion Creangă” 

 Lic
eul  ”Vasile Conta” 

Octombrie 2018 

3. Primăria 

orașului 

Tîrgu 

Neamț 

MAREA UNIRE de la 
1 DECEMBRIE 1918. 
Mărturii, documente și 
semnificații 

 

-sesiune de referate, comunicari 
științifice, seminarii, workshop-uri 
-expozitii de afise si desene 
-filme documentare si  
-momente artistice 

Primaria Biblioteca 
orășenească 
școlile din oraș 

Casa Culturii ”Ion 
Creangă” 

martie 2018-
decembrie 2018 

 

4. Primăria 

orașului 

Tîrgu 

Neamț 

Excursie tematică  
Alba Iulia 

 

Vizita de documentare -grup ţintă 40 
de elevi la  Alba Iulia. 

 

 Primăria  
Colegiul Național 
”Ștefan cel Mare ” 

Tg.Neamț 
Colegiul Tehnic”Ion 

Creangă” 

Octombrie 2018 

 

5. Primăria 

orașului 

Tîrgu 

”Pe urmele eroilor din 
Primul Război 

Mondial” 

-  Expozitie foto-documentară 
- Comemorarea eroilor 
neamului ,, Eroi au fost , eroi 

Primăria  
Asociatia ”Cultul 

Eroilor” 

Ziua Eroilor 
 

 



Neamț sunt încă,, - activități 
desfășurate la Monumentul 
Eroilor.  

- Proiecție de film – 
”Triunghiul morții” în regia lui 
Sergiu Nicolaescu  

 

școlile din oraș 
Casa Culturii ”Ion 

Creangă” 
Univ. ”Al.I.Cuza 

”Iași 
Muzeul de Istorie și 

Etnografie 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

6. Primăria 

orașului 

Tîrgu 

Neamț 

Ziua Vânătorilor de 

Munte 

Intalniri cu veteranii de razboi, 
Acordare de diplome pt. veterani, 
TEDEUM,  vizionare de 
documentare,  expoziție de fotografii, 
concert de fanfară 

Primăria 
Casa Culturii ”Ion 

Creangă” 
Asociația  

”Cultul Eroilor” 
Asociația 

Veteranilor de 
Război Neamț 
Școlile din oraș 

Protopopiatul Tirgu 
Neamț 

3 Noiembrie 2018 

7. Primăria 

orașului 

Tîrgu 

Neamț 

”1 Decembrie- Istorii 

regăsite” 

Paradă militară cu soldați îmbrăcați 
în uniforme din epoca Primului 
Război Mondial 
Defilare Detașament și tehnică 
militară  
Fanfară 
Concert de fanfară – muzică militară  
Simpozion - ”1 Decembrie- Istorii 

regăsite” 

Primăria orașului 
Tîrgu Neamț 

Casa Culturii ”Ion 
Creangă” 
Fanfara  

Detașamentul de 
Pompieri 

”Petrodava” 
  Tg.Neamț 

Detasamentul 4 de 
Jandarmi Tirgu 

Neamt 
Scolile din oraș 

Muzeul de Istorie și 
Etnografie 

1 Decembrie 2018 

 

 

 

Director, 

Prof. GUGIU IOAN 



  


