
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

HOTARÂRE 
privind încheierii unui Acord de parteneriat între Oraşul Tîrgu Neamţ şi Complexul 

Muzeal  Judeţean Neamţ în vederea organizării şi desfăşurării manifestărilor prilejuite de 
Zilele „Ion Creangă”,  editia a XLVlll-a, în perioada 01 - 03 martie 2018 

 
Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt;  
Luând act de Expunerea de motive nr.2952 din 23.02.2018 inaintata de Primarul 

orasului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate realizat in comun de catre Directia Buget 
Contabilitate, RU si dezvoltare locala , Serviciul Juridic din cadrul Primariei orasului Tirgu 
Neamt şi Casa Culturii „I.Creanga” Tîrgu Neamţ; 
 Având în vedere adresa nr. 636/15.01.2018 - 989/16.01.2018 inaintata de institutia 
noastra Complexului Muzeal Judetean Neamt , precum si acordul conform adresei 
nr.347/23.02.2018, in vederea sutinerii financiare a manifestarilor prilejuite de Zilele „Ion 
Creanga”, editia a XLVlll-a, in perioada 01 – 03 martie 2018; 

Ţinând  cont  de  avizele  Comisiilor  de  specialitate ale Consiliului Local al oraşului 
Tîrgu Neamţ. 

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 7, lit.a si c  si ale art. 45 alin. 2 din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

HOTARASTE : 
 

 Art. 1. (1) Se aprobă acordul de parteneriat dintre Orasul Tîrgu-Neamţ si Complexul 
Muzeal Judetean Neamt, in vederea sutinerii financiare cu suma de 17.500 lei, a 
manifestarilor prilejuite de Zilele „Ion Creanga”, editia a XLVlll-a, in perioada 01 – 03  
martie 2018,conform anexei la prezenta hotarare; 

(2) Autoritatea locala din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 sustine 
financiar activitatile cu suma de 11.500 lei. 

Art.2.  Se imputerniceste primarul Orasului Tirgu Neamt , Harpa Vasilicã, sa semneze 
in numele si pentru Consiliul Local , acordul de parteneriat; 

Art.3.  Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala , Serviciul Juridic din 
cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt si Casa Culturii „I.Creanga”, vor lua toate măsurile 
necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

Art.4. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 

 
Nr.52 
din 27.02.2018  
 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Viţelaru Ilie 

                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                             Secretar oraş, 
                                                                                             Cons.jur. Ţuţu Ion 

Total consilieri:19 
Prezenţi:17 
Pentru:16 
Abţineri:1 
 

 
 


