
ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

PROIECT 

HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea Programului de activitati, manifestari si Bugetul alocat Casei Culturii 

“Ion Creangă” Tîrgu Neamţ pentru anul 2018 
  
 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 manifestărilor; 
                        Luand act de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 
 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 OTARASTE : 
 

Art.1.  Se  aprobă Calendarul activitatilor Casei Culturii” Ion Creanga” Targu Neamt pentru anul 
2018 ce cuprinde si Manifestarile pentru anul Centenarului Unirii, conform Anexei la prezenta 
hotarare, parte integranta a acesteia. 
Art.2.  Se aprobă Bugetul aferent organizării activităţilor si manifestarilor  , conform anexei 1.; 
Art.3.  Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, în calitate de ordonator principal de credite  va urmări 
modul în care Casa Culturii “Ion Creangă” Tîrgu Neamţ va lua toate măsurile necesare pentru 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 
Art.4. Secretarul Orasului Tirgu Neamt va asigura comunicarea prezentei hotarari institutiilor si 
persoanelor interesate. 
 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Harpa Vasilică 
 

                                                                                                            AVIZAT LEGALITATE, 
                                                                                                                  S E C R E T A R, 
                                                                                                              Jr. Tutu Ioan 

                                                  
                                       



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ    
 Casa Culturii „Ion Creangă”                      Aprob 
                                                                                                                   Primar, 

             Vasilică Harpa 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea CALENDARULUI ACTIVITĂŢILOR 2018 şi a Bugetului 
aferent  

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

Îndatorirea noastră, ca instituţie de cultură, este de a crea şi conserva cultura, de a 
revigora viaţa spirituală locală, iar sensul tuturor manifestărilor culturale pe care le organizăm, 
este acela de a salva şi de a crea valori umane prin dialog intercultural, de a păstra şi promova 
valorile tradiţionale, de a dezvolta capacitatea de creaţie şi de manifestare a talentelor, de a 
asigura petrecerea timpului liber în mod plăcut şi instructiv. 

Obiectivele noastre: 
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 şi 

concursuri naţionale şi internaţionale; 
o continuarea colaborării cu instituţiile şcolare locale şi asigurarea unui cadru de 

manifestare şi emancipare a tinerilor; 
o organizarea de activităţi dedicate persoanelor în vârstă; 
o promovarea parteneriatelor interculturale; 
În scopul realizării acestor principale obiective, ne-am propus pentru anul 2018, 

activităţile cuprinse în Anexa 1.  
Baza legală: 

• Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale 

• Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale 
      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. 

 Vă adresăm  rugămintea să analizaţi şi să dispuneţi aprobarea Proiectului de hotărâre privind 
aprobarea CALENDARULUI ACTIVITĂŢILOR 2018 şi a Bugetului aferent  

Director Casa Culturii           Ioan Gugiu                            Direcţia Buget-Contabilitat                                    

.exec.adj. Carmen Tănase 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
CASA CULTURII „ION CREANGĂ” TG.NEAMŢ 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor si activitatilor cu 

buget pentru anul 2018 
 

. 
    În fiecare an, in luna  decembrie este prezentat Calendarul tuturor manifestarilor si 

activitatilor ce se vor desfasura la Casa Culturii”Ion Creanga” in cursul anului urmator . 

  Spectacolele , festivalurile , conferintele , manifestarile  dedicate zilelor  nationale 

precum si alte activitati ce se vor desfasura la Casa Culturii “Ion Creanga” Targu Neamt sunt 

evenimente reale ce vor fi prezentate in fata unui anumit public, intr-un loc specific , de cele 

mai multe ori pe o scena. 

Bugetul aferent  Programului manifestarilor si activitatilor cu buget pentru anul 2018 se 

regăseşte în      anexa 1. 

 

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

    Proiectului  de  Hotărâre. 

 
 
 
 
 

Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 
Vasilică Harpa 

 



                Anexa 1 
CASA CULTURII “ION CREANGĂ” TG.NEAMŢ 
 
 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 2018 
 
 

Nr. 
Crt. 

MANIFESTAREA CULTURALĂ DETALIEREA 
ACTIVITĂŢII 

DATA SUMA 
LEI 

1.  Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou Festival – concurs al formaţiilor 
de datini şi obiceiuri 

2 ianuarie 14.400 

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.  „După 20 de ani ... ” Spectacol aniversar al Coralei 
“Basil Anastasescu” 

martie  

7.  „Marea Unire de la 1 Decembrie 1918” Sesiuni de referate şi 
comunicări ştiinţifice 

Martie - 
decembrie 

 

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

1-8 martie  

9.  “Pentru tine , draga doamna “  Spectacol dedicat în 
exclusivitate femeilor 

7 martie 13.000 

10.  Ziua internaţională a Teatrului de Păpuşi Atelier  de confecţionat păpuşi  21 martie  
11.  Conferinţe - meditaţie Conferinţe pe teme religioase în 

duminicile din Postul Paştelui.  
martie - 
aprilie 

1.000 

12.  “Centenarul României şi al Primului Război 
Mondial” 

Concurs pentru elevii 
tîrgnemţeni (eseu, artă 
fotografică,desen) organizat în 

Martie - 
aprilie 

500 



cadrul manifestărilor pentru 
Anul Centenarului 

TOTAL CHELTUIELI TRIMESTRUL I 28.900 
13.  Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii şi Tineret Expoziţie de carte, concursuri 

pe diferite teme, premiu literar 
2 aprilie 1.000 

14.  Sărbători Pascale – Festivalul “Bucuria Luminii” Atelier şi expoziţii de ouă 
încondeiate, spectacol Parc şi 
invitaţi 

10 aprilie 3.000 

15.  „Belles, riches et celebres”  Spectacole de teatru în limba 
franceză prezentate de Trupa 

„Délits d’Scène” din oraşul 
înfrăţit St.Just-St.Rambert  

10 – 17 aprilie  

16.  Festivalul de muzică folk “Volvatir” Festival de muzică folk 1 mai 3.000 
17.  Ziua Europei; Ziua Independenţei României; Ziua 

Victoriei Împotriva Fascismului 
Program artistic, expoziţii, 
simpozion 

9 mai  

18.  Înălţarea Domnului - Ziua Eroilor - Depuneri de coroane, program 
artistic 
-expoziţie documentară “Eroi 
au fost …”, manifestare pentru 
Anul Centenarului României 

17 mai 500 
 

- 

19.  Cupa Cetăţii Neamţ Concurs de dans sportiv – 
Latino Impact Tg.Neamţ 

20 mai - 

20.  Ziua Internaţională a Copilului Personaje de poveste; desene pe 
asfalt;spectacol  

1 iunie 5.000 

21.  Festivalul Best Pop Rock BEST POP ROCK MUSIC 
FESTIVAL, ediţia a III-a - 
Asociaţia Culturală 
DoMiDance 

iunie  

22.  Festival de dans „Magia dansului” Festival naţional de dans pentru 
copii – Asociaţia “Magia 
copilăriei” 

16 - 17 iunie  

23.  Sărbătoarea Iei -Festival de Folclor „Dragoş-
Vodă în Ţinutul Zimbrului” – 
Asociaţia Ansamblul „Ozana” 

24 iunie - 
 
 



-Expoziţie de costume populare 
româneşti; expoziţii de ii; 
meşteri populari 

- 

24.  Ziua Drapelului României Moment festiv 26 iunie - 
25.  Zilele Cetăţii Festival Medieval Spectacole, expoziţii, târguri 

etc. 
29 iunie - 1 

iulie 
 

TOTAL CHELTUIELI TRIMESTRUL II 12.500 
26.  Ziua Imnului Naţional Moment festiv 29 iulie - 
27.  Spectacol folcloric Spectacol folcloric cu 

participarea ansamblurilor din 
cadrul Festivalului Internaţional 
“Ceahlăul” 

august - 

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

31 august - 

29.  Zilele Oraşului -Spectacole, expoziţii, 
conferinţe etc. 
- Proiecţie de film “Triunghiul 
morţii”, Simpozion 
“Regalitatea română şi Marea 
Unire” - , manifestări pentru 
Anul Centenarului României 

7 - 9 
septembrie 

 
 
 

TOTAL CHELTUIELI TRIMESTRUL III 0 
30.  Ziua vârstei a treia Spectacol dedicat seniorilor 1 octombrie - 
31.  Colocviile Naţionale de Poezie  octombrie  
32.  „România la ceas aniversar” Simpozion regional – cadre 

didactice, manifestare pentru 
Anul Centenarului României 

octombrie 500 

33.  Excursie tematică la Alba Iulia Vizită de documentare; grup 
ţintă: 40 elevi - manifestare 
pentru Anul Centenarului 
României 

octombrie 1.600 

34.  Săptămâna educaţiei Seminarii, simpozioane, work-
shopuri, expoziţii – cu 

octombrie - 



participarea şcolilor din oraş 
35.  Iarmarocul de toamnă Târg de meşteşuguri, de 

blănuri, de fructe-legume, 
concursuri etc. 

octombrie 3.000 

36.  Ziua Vânătorilor de Munte -Moment festiv 
-Întâlniri cu veterani de război, 
acordare de diplome, vizionare 
de documente, concert de 
fanfară - manifestare pentru 
Anul Centenarului României 

3 noiembrie 500 
 

37.  Ziua Patrimoniului Naţional Conferinţă  16 noiembrie - 
38.  „Eu vreau să fiu o stea” Festival de muzică uşoară 

pentru copii şi tineret 
decembrie - 

39.  Ziua Naţională a României „1 Decembrie – istorii 
regăsite” 

Moment festiv, paradă militară, 
concert de fanfară, simpozion 
„1 Decembrie – istorii regăsite” 
manifestări pentru Anul 
Centenarului României 

1 decembrie 5.000 

40.  Ziua persoanelor cu dizabilităţi Spectacol, expoziţii… 3 decembrie - 
41.  Moş Nicolae la Tg.Neamţ Spectacol şi daruri pentru copii  5 decembrie 4.000 
42.  Zilele “Ion Creangă” Conferinţă, concert colinde, 

lansări de carte 
decembrie - 

43.  Naşterea Domnului – Concert de Crăciun Concert de Crăciun decembrie 5.000 
44.  La trecerea dintre anii 2018 – 2019 - Revelion Spectacol, artificii 31 decembrie 4.000 

TOTAL CHELTUIELI TRIMESTRUL IV 23.600 
Total 65.000 

 
 

Director, 
Prof. GUGIU IOAN 


