
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea programului si a bugetului aferent organizarii activitatii  
„Citim, invatam…si jucam” ce se va desfasura in data de 31 mai 2018 

 
     Consiliul Local al Orasului Tîrgu Neamţ 

 Avînd în vedere: 

o prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale , Legii nr.500/2002 privind 

finantele publice, precum si Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr.2 ; 

o proiectul de program,  inaintat de Biblioteca Oraseneasca Tirgu Neamt prin referatul 

nr.5602/20.04.2018, pentru activitatea “Citim, invatam.....si jucam”  ce se va desfasura in data de 

31 mai 2018; 

Analizand ‘’Expunerea de motive’’ nr.5603/20.04.2018 inaintata de Primarul orasului Tirgu 

Neamt si ‘’Raportul de specialitate’’ intocmit in comun de Directia Buget Contabilitate, RU si 

dezvoltare locala din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt si Biblioteca Oraseneasca Tirgu Neamt;  

În temeiul art. 36, alin.6, art.4, precum si art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

                                                   HOTĂRĂSTE : 

Art. 1 - Aprobarea : 

1. programului  pentru activitatea “Citim, invatam.....si jucam” ce se va desfasura in data de 

31 mai 2018, conform Anexei 1 ; 

2. bugetului de cheltuieli aferent organizarii activitatii “Citim, invatam.....si jucam” conform 

Anexei 2; 

Art. 2 - Primarul orasului Tirgu Neamt, in calitate de ordonator principal de credite va urmari 

modul in care Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala, Serviciul Comunicare si Relatii 

Publice din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt si Biblioteca Oraseneasca 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, 
                                
 
 
     
 
 
 
             



ORASUL TÎRGU NEAMŢ 
Nr. 5603/20.04.2018 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea programului si a bugetului aferent organizarii activitatii  

„Citim, invatam…si jucam” ce se va desfasura in data de 31 mai 2018 
 

 

În cadrul strategiei culturale locale, pe termen mediu, s-a conturat o directivă de dezvoltare 

culturală în strânsă legătură cu activitatea turistică din zonă. Prin simbioza celor două atracţii locale 

– cultura şi turismul, eficienţa actului cultural va fi şi mai mare. 

In anul 2017, autoritatea locala prin Biblioteca oraseneasca Tirgu Neamt si Casa Culturii 

„Ion Creanga” Tirgu Neamt a implementat proiectul cu titlul „Scoala lecturii”, proiect finantat de 

Administratia fondului cultural National. Acest proiect s-a realizat cu implicarea elevilor la diferite 

ateliere, precum si crearea unei scenete ce a avut loc in luna decembrie. 

Prin adresa nr.5602/20.04.2018 primita de la Biblioteca Oraseneasca Tirgu Neam, se solicita 

derularea proiectului “Citim, invatam.....si jucam”  , in data de 31 mai 2018, ora 12 in parcul 

central Tirgu Neamt, continuarea activitatilor proiectului derulat in anul 2017. 

 Astfel am initiat proiectul de hotărâre pe care îl supun dezbaterii si aprobării 

dumneavoastră, astfel :  

 programul  pentru proiectul “Citim, invatam.....si jucam” ce se va desfasura in data de 31 

mai 2018, ora 12 in parcul central Tirgu Neamt ; 

 bugetul de cheltuieli aferent organizarii activitatii “Citim, invatam.....si jucam” ; 

 
 

Primarul orasului Tîrgu Neamţ, 
Vasilică HARPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Orasul Tirgu Neamt 
Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala        Aprobat,  
Biblioteca Oraseneasca Tirgu Neamt            Primar, 
Nr.  5603/20.04.2018                            HARPA Vasilicã 
          

RAPORTUL DE SPECIALITATE 
privind aprobarea programului si a bugetului aferent organizarii activitatii  

„Citim, invatam…si jucam” ce se va desfasura in data de 31 mai 2018 
 

 

În cadrul strategiei culturale locale, pe termen mediu, s-a conturat o directivă de dezvoltare 

culturală în strânsă legătură cu activitatea turistică din zonă. Prin simbioza celor două atracţii locale 

– cultura şi turismul, eficienţa actului cultural va fi şi mai mare. 

In anul 2017, autoritatea locala prin Biblioteca oraseneasca Tirgu Neamt si Casa Culturii 

„Ion Creanga” Tirgu Neamt a implementat proiectul cu titlul „Scoala lecturii”, proiect finantat de 

Administratia fondului cultural National. Acest proiect s-a realizat cu implicarea elevilor la diferite 

ateliere, precum si crearea unei scenete ce a avut loc in luna decembrie. 

Prin adresa nr.5602/20.04.2018 primita de la Biblioteca Oraseneasca Tirgu Neam, se solicita 

derularea proiectului “Citim, invatam.....si jucam”  , in data de 31 mai 2018, ora 12 in parcul 

central Tirgu Neamt, continuarea activitatilor proiectului derulat in anul 2017. 

 Astfel am initiat proiectul de hotărâre pe care îl supun dezbaterii si aprobării 

dumneavoastră, astfel :  

 programul  pentru proiectul “Citim, invatam.....si jucam” ce se va desfasura in data de 31 

mai 2018, ora 12 in parcul central Tirgu Neamt ; 

 bugetul de cheltuieli aferent organizarii activitatii “Citim, invatam.....si jucam” ; 

 

Prenume, nume                        Functia                                                        Semnatura          Data 

Ecaterina Iosub Director executiv  
Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala 

  

Carmen Tanasa Director executiv adj. 
Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala 

  

Richter Lidia Bibliotecar, 
Biblioteca Oraseneasca Tirgu Neamt 

  

Iovoaia Ciprian Serviciul Juridic   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa 1 
 

Program  activitate 
„Citim, invatam…si jucam” ce se va desfasura in data de 31 mai 2018 

 
 

 
 locatie: Parc central Tirgu Neamt 

 orar desfasurare :  ora 12,00 – deschiderea activitatii 

         ora 12,30 – prezentarea actritei si a copiilor 

         ora 13,15 – premiere 

         ora  13,30 – incheiere activitate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 2 
Buget activitate 

„Citim, invatam…si jucam” ce se va desfasura in data de 31 mai 2018 
 

 
 onorariu artist – 2.000 lei 
 premii participanti ( carti povesti) – 10 lei/bc x 14 copii = 140 lei 


