
ROMÂNIA 
JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Programului  și a bugetului aferent organizării 

manifestării ”Zilele Ion Creangă”, ediția a XLVIII-a  - 1-3 MARTIE 2018 
 

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 2018 nr.2/2018 ; 
- HCL nr.374 din 22.12.2017 prin care s-a aprobat Calendarul activităților Casei Culturii “Ion 
Creangă” Tîrgu Neamț pentru anul 2017  
- Adresa nr. 2480 din 15.02.2018 primită de la Fundația Culturală ”Ion Creangă” prin care se 
înaintează Proiectul de Program și bugetul aferent organizării manifestărilor prilejuite de ”Zilele 
Ion Creangă”, ce se vor desfășura în perioada 1-3 martie 2018; 

 Luând act de Expunerea de motive nr. 2481 din 15.02.2018 înaintată de Primarul oraşului Tirgu 
Neamt și Raportul de specialitate nr. 2482 din 15.02.2018 întocmit de Serviciul Comunicare și Relații 
Publice, Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala din cadrul Primariei orasului Tirgu și Casa 
Culturii “Ion Creangă”;  
 Ţinând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ. 
  În temeiul art. 36, 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 -
1-3 martie 2018, 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 -1-3 martie 2018, conform Anexei  2 la prezenta hotarare, parte integranta a acesteia; 

Art. 3  Primarul orasului Tîrgu Neamt, în calitate de ordonator principal de credite va urmari modul 
in care Directia Buget Contabilitate, resurse umane si dezvoltare locala, Serviciul Comunicare si Relatii 
Publice din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt şi Casa Culturii “Ion Creangă” Tîrgu Neamt, vor lua 
toate masurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 

Art. 4 Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 
Nr.39 
din 16.02.2018  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Viţelaru Ilie 

                
Contrasemnează, 

                                 Secretar oraş,  
                                                                     Cons.jur. Ţuţu Ion 

Total consilieri:19 
Prezenţi:16 
Pentru:15 
Abţineri:1 
 


