
 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

PROIECT  
  HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea programului de activitati si  a bugetului aferent organizarii spectacolului dedicat 

Zilei Internationale a Femeii  

in data de 07 martie 2018- Pentru tine, draga doamna! 

  

 Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
 Luând în considerare HCL nr. 374 din 22.12.2017 prin care s-a aprobat Calendarul 
activităţilor Casei Culturii “Tîrgu Neamţ” pentru anul 2018 şi bugetul aferent organizării evenimentelor; 
 Analizând Expunerea de motive nr.27 din data de 23.02.2018, înaintată de Primarul oraşului 
Tîrgu Neamţ şi Raportul de Specialitate întocmit de Casa Culturii Ion Creanga; 
 În temeiul art.36 alin.(2), lit. d, alin (6) lit. a, pct 1 şi 4 şi ale art. 45 alin 2. din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
H OTĂRĂŞTE : 

 
 Art.1. Se  aprobă programul de activităţi dedicate Zilei Internationale a Femeii , spectacol ce se va 
desfăşura în data de 07.03.2018, conform anexei 1. 
 Art.2. Se aproba bugetul aferent organizarii spectacolului dedicat Zilei Internationale a Femeii din 
data de 07.03.2018, conform anexei 2.  
 Art.3.  Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, în calitate de ordonator principal de credite  va urmări modul 
în care Casa Culturii Ion Creanga va  lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri; 
 Art.4. Secretarul Orasului Tirgu Neamt va asigura comunicarea prezentei hotărâri institutiilor si 
persoanelor interesate. 
 
                   INITIATOR,                               
                      PRIMAR,                                                            
                 Harpa Vasilică                                                                            
 
                                                                                                            AVIZAT LEGALITATE, 
                                                                                                                  S E C R E T A R, 
                                                                                                              Jr. Tutu Ioan 

                                                 

 

 

 

 



                 
 

 

  Anexa 1.la HCL nr.___ din ___________ 

 

Programul spectacolului  dedicate Zilei Internationale a Femeii –  

Pentru tine, draga doamna! 

 

                                      
                                  Casa Culturii “Ion Creamga”-Sala de spectacole 
            
 
              Ora 18.30 
              Spectacolul  PENTRU TINE, DRAGA DOAMNA!  in interpretarea  artistilor Gabriel Dorobantu 
si Ileana Sipoteanu; 
 

 



                 
 

 

                                 Anexa 2.la HCL nr.___ din ___________ 

                                                                                    

 

 

                Bugetul aferent organizării spectacolului dedicate  Zilei Internationale a Femeii  

                                           Pentru tine , draga doamna! -  07 martie 2018 

 

 

                           

                      Cheltuieli aferente organizarii spectacolului din data de 7 martie 2018 : 

                        Prestatia artistica-activitate ce include onorariul artistilor – 11.000 lei 

                        Achizitionarea  florilor pentru doamnele prezente- 1.500 lei 

                        Achizitionarea a 300 invitatii cu numar de locuri  - 500 lei 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
 

 
 
 
 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
Nr.27 din 23.02.2018 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
Privind aprobarea programului de activitati si  a bugetului aferent organizarii spectacolului din 

07 martie 2018 – Pentru tine, draga doamna! 

 

          In data de 7 martie 2018 incepand cu ora 18.30, la Casa Culturii “Ion Creanga” in sala mare  va 

avea loc spectacolul intitulat “Pentru tine, draga doamna!”, spectacol dedicat in totalitate doamnelor si 

domnisoarelor din orasul Targu Neamt. 

            Spre finalul spectacolului se  vor oferi flori din partea organizatorilor  pentru toate doamnele si 

domnisoarele prezente in sala.  

            Intrarea in sala de spectacole se va face numai pe baza de invitatii cu numarul de locuri.               

         Regulamentul aferent organizarii spectacolului dedicate Zilei Internationale a Femeii  se 

regaseste in anexa 1. 

           Bugetul aferent organizării spectacolului  dedicat  Zilei Internationale a Femeii se regăseşte în                

anexa 2. 

      

  Fată de cele arătate mai sus, vă adresez rugămintea să analizati şi să dispuneti aprobarea   

    Proiectului  de  Hotărâre. 

 
 
 

Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 
Vasilică Harpa 

 
 

 

 

 

 



                 
 

 

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
Casa Culturii Ion Creanga        Aprob, 
Nr.27 din 23.02.2018                      
                     Primar 
                 Vasilică Harpa 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind aprobarea programului de activitati si  a bugetului aferent organizarii spectacolului din 

07 martie 2018- Pentru tine, draga doamna! 

 
    In fiecare an la data de 8 martie se sarbatoreste Ziua Internationala a Femeii, zi dedicata doamnelor 
si domnisoarelor. 
               Ziua femeii a fost recunoscuta ca sarbatoare in anul 1977, devenind o traditie in majoritatea tarilor 
din Europa si SUA fiecare sarbatorind-o asa cum o simte.  
            În această zi se obişnuieşte ca bărbaţii să dăruiască flori şi mici cadouri femeilor din viaţa lor – 
soţiilor, iubitelor, mamelor, fiicelor şi colegelor. În România şi Bulgaria, se păstrează obiceiurile de dinainte 
de căderea comunismului, când de 8 martie, de Ziua Mamei, copiii făceau cadouri mamelor, bunicilor, 
învăţătoarelor şi profesoarelor. 
             În România, Ziua Mamei a fost declarată sărbătoare publică începând din 2010 şi este sărbătorită în 
prima duminică a lunii mai. 
             Ziua femeii va fi sarbatorita si in orasul nostru in data de 7 martie 2018 la Casa Culturii” Ion 
Creanga” in interpretarea  unor artisti consacrati. 
             
           Baza legală: 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 
               Luând act de HCL nr. 291 din 23.12.2016 prin care s-a aprobat Calendarul activităţilor Casei 
Culturii “Ion Creangă” Tîrgu Neamţ pentru anul 2017 şi bugetul aferent organizării manifestărilor; 
               În temeiul art. 36, alin (2), lit. d, alin. (6), lit.a, pct 1 şi 4 şi ale  art. 45 alin. 2, lit. a din Legea 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
    Vă adresăm rugămintea sa analizaţi şi să dispuneţi aprobarea Proiectului de hotârăre. 
 
 
 Director Casa Culturii Ion Creanga    Direcţia Buget-Contabilitate 
                  Ioan Gugiu     Dir.exec.adj. Carmen Tănase  
 
                                                      
 
                  
            
 
 
          
 
 


