
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea programului si a bugetului aferent organizarii  
manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor -17 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 Casa Culturii “Ion Creanga” Tirgu Neamt in colaborare cu 

Serviciul administrativ gospodaresc din cadrul U.A.T.O. Tirgu Neamt, pentru manifestarea prilejuita 

de Ziua Eroilor ce se va desfasura in data de 17 mai 2018; 

Analizand ‘’Expunerea de motive’’ nr.5601/20.04.2018,  inaintata de Primarul orasului Tirgu 

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

dezvoltare locala si Serviciul administrativ gospodaresc din cadrul U.A.T.O. Tirgu Neamt si Casa 

Culturii “Ion Creanga” 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 manifestarea “Ziua Eroilor” ce se va desfasura in data de 17 mai 2018, 

conform Anexei 1 ; 

2. bugetului de cheltuieli aferent organizarii manifestarii “Ziua Eroilor” 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 si 

Serviciul administrativ gospodaresc din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt in colaborare cu, Casa 

Culturii “Ion Creanga” 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. 5601/20.04.2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea programului si a bugetului aferent organizarii  

manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor -17 mai 2018 
 

Ministerul Apărării Naționale a elaborat un proiect de program al manifestărilor prilejuite de Ziua 

Eroilor 17 mai 2018. 

În acest sens potrivit reglementărilor cuprinse în Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi 

operelor comemorative de război, cu modificările şi completările ulterioare, festivităţile din ţară şi din 

străinătate, dedicate memoriei eroilor României, se desfăşoară pe baza unui program elaborat de către Oficiul 

Naţional pentru Cultul Eroilor (ONCE), în colaborare cu toate instituţiile statului care pot contribui la asigurarea 

caracterului solemn al activităţilor din Ziua Eroilor şi la buna lor desfăşurare. 

Cadrul juridic care reglementează desfăşurarea manifestărilor comemorative prilejuite de Ziua Eroilor, 

anul acesta, joi 17 mai, este prevăzut la art. 39 din Legea nr. 379/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare, care proclamă Ziua Eroilor „sărbătoare naţională a poporului român, cea de-a patruzecea zi de la 

Sfintele Paşti, Ziua Înălţării Domnului Iisus Hristos, potrivit tradiţiei româneşti“. 

Derularea activitatilor din Programul manifestărilor prilejuite de  Ziua Eroilor în data de  17 mai 2018, 

care cuprinde măsuri administrativ – organizatorice, manifestări comemorative, în Capitală, în ţară, precum şi în 

străinătate, se vor realiza cu sprijin financiar atat de la bugetul de stat şi bugetele locale, prin bugetele aprobate 

ale instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale angrenate în implementarea măsurilor 

pentru desfăşurarea manifestărilor prevăzute. 

Din categoria  „Manifestări comemorative”, in ţara autorităţile administraţiei publice locale organizează 

– în ziua de 17 mai 2018 – cu sprijinul şi participarea garnizoanelor militare, unităţilor şcolare, cultelor 

religioase, asociaţiilor de veterani şi al altor organizaţii neguvernamentale, ceremonii de depunere de coroane şi 

jerbe de flori, precum şi programe proprii de comemorare a eroilor României, în funcţie de specificul local, în 

principal la marile mausolee ale eroilor, precum şi la cimitirele şi parcelele de onoare. 

Manifestări de comemorare a eroilor,  cu caracter neoficial,  pot avea loc în toate localităţile din ţară în 

care sunt cimitire/parcele de onoare sau monumente ale eroilor români. 

Pentru desfasurarea evenimentului am initiat proiectul de hotărâre pe care îl supun dezbaterii si 

aprobării dumneavoastră, astfel :  

o Anexa 1 - Programul manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor – 17 mai 2018  

o Anexa 2 - Bugetului de cheltuieli – estimat - aferent organizarii manifestarilor prilejuite de Ziua 

Eroilor – 17 mai 2018  

 

Primarul orasului Tîrgu Neamţ, 
Vasilică HARPA 

 
 
 
 
 
 
 
 



Orasul Tirgu Neamt 
Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala        Aprobat,  
Casa Culturii “Ion Creanga”            Primar, 
Nr. 5601/20.04.2018            HARPA Vasilicã 
          

RAPORTUL DE SPECIALITATE 
privind aprobarea programului si a bugetului aferent organizarii  

manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor -17 mai 2018 
 

Ministerul Apărării Naționale a elaborat un proiect de program al manifestărilor prilejuite de Ziua 

Eroilor 17 mai 2018. 

În acest sens potrivit reglementărilor cuprinse în Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi 

operelor comemorative de război, cu modificările şi completările ulterioare, festivităţile din ţară şi din 

străinătate, dedicate memoriei eroilor României, se desfăşoară pe baza unui program elaborat de către Oficiul 

Naţional pentru Cultul Eroilor (ONCE), în colaborare cu toate instituţiile statului care pot contribui la asigurarea 

caracterului solemn al activităţilor din Ziua Eroilor şi la buna lor desfăşurare. 

Cadrul juridic care reglementează desfăşurarea manifestărilor comemorative prilejuite de Ziua Eroilor, 

anul acesta, joi 17 mai, este prevăzut la art. 39 din Legea nr. 379/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare, care proclamă Ziua Eroilor „sărbătoare naţională a poporului român, cea de-a patruzecea zi de la 

Sfintele Paşti, Ziua Înălţării Domnului Iisus Hristos, potrivit tradiţiei româneşti“. 

Derularea activitatilor din Programul manifestărilor prilejuite de  Ziua Eroilor în data de  17 mai 2018, 

care cuprinde măsuri administrativ – organizatorice, manifestări comemorative, în Capitală, în ţară, precum şi în 

străinătate, se vor realiza cu sprijin financiar atat de la bugetul de stat şi bugetele locale, prin bugetele aprobate 

ale instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale angrenate în implementarea măsurilor 

pentru desfăşurarea manifestărilor prevăzute. 

Din categoria  „Manifestări comemorative”, in ţara autorităţile administraţiei publice locale organizează 

– în ziua de 17 mai 2018 – cu sprijinul şi participarea garnizoanelor militare, unităţilor şcolare, cultelor 

religioase, asociaţiilor de veterani şi al altor organizaţii neguvernamentale, ceremonii de depunere de coroane şi 

jerbe de flori, precum şi programe proprii de comemorare a eroilor României, în funcţie de specificul local, în 

principal la marile mausolee ale eroilor, precum şi la cimitirele şi parcelele de onoare. 

Manifestări de comemorare a eroilor,  cu caracter neoficial,  pot avea loc în toate localităţile din ţară în 

care sunt cimitire/parcele de onoare sau monumente ale eroilor români. 

Pentru desfasurarea evenimentului am initiat proiectul de hotărâre pe care îl supun dezbaterii si 

aprobării dumneavoastră, astfel :  

o Anexa 1 - Programul manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor – 17 mai 2018  

o Anexa 2 - Bugetului de cheltuieli – estimat - aferent organizarii manifestarilor prilejuite de Ziua 

Eroilor – 17 mai 2018  

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

  

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

  

Gugiu Ioan Director , 
Casa Culturii “Ion Creanga” 

  

Ignat Maria Cristina Sef Serviciu, 
Serviciul Admintrativ Gospodaresc 

  

Iovoaia Ciprian Serviciul Juridic   





 

 

Anexa 2 
 
 

Bugetului de cheltuieli – estimat - aferent organizarii manifestarilor prilejuite de  

Ziua Eroilor – 17 mai 2018 

 

• Stegulete fanion ( 100 bc ) – 400 lei 

• Dulciuri – 400 lei 

• Tedeum –(panachida+parastasi+prosoape+lumanari+placinte)-  1.300 lei 

• Coroane – 1300 lei 

• Protocol ( servetele, pahara unica,apa mineral, apa plata) – 400 lei 

• Aranjamente florale  - 200 lei  

               TOTAL :  4.000  lei 

 
 


