
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

PROIECT 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea  contribuției ce îi revine orașului Tîrgu Neamț pentru organizarea 
acțiunilor  de interes local și județean ce se vor desfășura în perioada 29 iunie-1 iulie 

2018 în orașul Tîrgu Neamț 
 

  
     Consiliul Local al Orașului Tîrgu Neamţ, județul Neamț; 

 Avînd 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 ; 
 Având în vedere H.C.L nr.41/16.02.2018 de aprobare a Bugetului local al  Orasului Tirgu 
Neamt și a Listei de investiții  pentru anul 2018; 

Luând în considerare HCL nr.374  din 22.12.2017  și HCL nr.90 din 26.04.2018 prin care s-a 
aprobat  și reactualizat Calendarul activităților Casei Culturii “Ion Creangă” Tîrgu Neamț pentru anul 
2018 și bugetul aferent organizării manifestărilor; 

Analizând Expunerea de motive nr.6911 din 14.05.2018 înaintată de Primarul orasului Tirgu 
Neamt si Raportul de specialitate  nr.6912 din 14.05.2018 întocmit de Serviciul Comunicare și Relații 
Publice, Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala din cadrul Primariei orasului Tirgu;  
  În temeiul art. 36 alin.(2), lit. d, alin.(6), lit.a), punctele:1,4,5,10 ale art. 45 alin.(2) , lit.a) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

HOTĂRĂSTE : 
Art. 1 -   Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 28.000 lei, reprezentând contribuția 

ce revine orașului Tîrgu Neamț  în vederea organizării unor acțiuni de interes local și județean ce se 
vor desfășura în perioada 29 iunie-1 iulie 2018 în orașul Tîrgu Neamț, în cadrul evenimentului ”Zilele 
Cetății Neamț”-ediția a XVIII-a, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Primarul orasului Tirgu Neamt, în calitate de ordonator principal de credite va urmari 
modul in care Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala și Serviciul Comunicare si Relatii 
Publice din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt, vor lua toate masurile necesare pentru ducerea la 
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari ; 

Art. 4 -  Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor si persoanelor interesate. 

   
 

Iniţiator, 
Primarul orasului Tîrgu Neamţ,   Avizat pentru legalitate, 
      Vasilică HARPA                        Secretar al orașului Tîrgu Neamţ,   
               Consilier juridic ION ȚUȚU 

 
 



 
PRIMĂRIA ORAȘULUI TÎRGU NEAMŢ 
Nr. 6911 din 14.05.2018 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției ce îi revine orașului Tîrgu Neamț pentru 
organizarea acțiunilor  de interes local și județean ce se vor desfășura 

 în perioada 29 iunie-1 iulie 2018 în orașul Tîrgu Neamț 
 

Art. 36 alin.(2), lit. d, alin.(6), lit. a), pct.1, 4, 5, 10 şi art. 45 alin.( 2),lit.a) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
stipulează faptul că în atribuţiile Consiliului Local se regăseşte şi organizarea de activităţi culturale, 
artistice şi de agrement precum şi alocarea de sume din bugetul local pentru derularea unor astfel de 
activităţi; De asemenea, în exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Local asigură, potrivit competenţelor 
sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a 
monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; 
 

 Cultura şi tradiţia reprezintă un limbaj de comunicare accesibil care face posibilă valorificarea 
unui spaţiu cu o dimensiune istorică importantă ce trebuie păstrat şi pus în valoare printr-un cumul de 
mijloace de creativitate. 

Evenimentele culturale, educaționale şi istorice organizate cu prilejul edițiilor anterioare ale 
”Zilelor Cetății Neamț”  s-au bucurat de un ecou deosebit în rândul comunității din Tîrgu Neamț,  
promovându-se atât Cetatea Neamţ, cât și imaginea oraşului Tîrgu Neamţ şi atragerea unui număr 
cât mai mare de turişti în zonă. 

Avand in vedere faptul ca in perioada 29 iunie – 1 iulie 2018 ne propunem să organizăm la 
Tîrgu Neamţ manifestări cultural-artistice ce vor determina implicit promovarea zonei, precum şi 
focalizarea atentiei publice spre sustinerea patrimoniului istoric şi cultural local  si judetean  în cadrul 
„Zilelor Cetății Neamț”- ediția a XVIII-a, am initiat proiectul de hotărâre anexat, pe care îl supun 
dezbaterii si aprobării dumneavoastră 
 

   

 
 

Iniţiator, 
Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, 

Vasilică HARPA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                         Aprob, 
DIRECȚIA BUGET CONTABILITATE  
SERVICIUL COMUNICARE SI RELAŢII PUBLICE                                             Primar, 
Nr.6912 din 14.05.2018                                                                            VASILICĂ HARPA 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției ce îi revine orașului Tîrgu Neamț pentru 

organizarea acțiunilor  de interes local și județean ce se vor desfășura  
în perioada 29 iunie-1 iulie 2018 în orașul Tîrgu Neamț 

 
Prezenţa remarcabilă în planul istoric al monumentului medieval Cetatea Neamţ pledează în 

favoarea desfăşurării celei de a XXVIII-a ediții a „Zilelor Cetăţii Neamţ” în perioada 29 iunie -2 iulie 
2018. Acţiunile de interes local şi judeţean ce se vor desfăşura în cadrul  „Zilelor Cetăţii Neamţ” susţin 
ideea de a face o incursiune în trecutul istoric al zonei Neamţului având în vedere  în primul rând 
promovarea Cetăţii Neamţ, a imaginii oraşului Tîrgu Neamţ și atragerea unui număr cât mai mare de 
turişti în zonă. 

Organizatorii manifestării propun nemţenilor și turiștilor un program complex şi atractiv –
spectacole de muzică medievală, clasică, expoziții dedicate Anului Centenarului, recitaluri, 
simpozioane, expunere recuzită decor medieval, cavaleri, străjeri, demonstrații de spadă, turnir, 
Atelier de confecționat însemne Centenar, Târgul meşterilor populari, Festivalul culinar„Ceaunul 
fermecat”, întreceri și activități medievale culinare, stand de prezentare turistică a zonei, 
implementare proiect ERASMUS+ cu temă medievală (invitați din țările partenere –Turcia, Polonia, 
Grecia, Letonia, Croația)- jocuri și povești medievale,Treasure Hunt, paradă cu torţe, etc. Toate 
activitățile se vor desfăşura de vineri, 29 iunie până duminică seara, 1 iulie 2018.  

Organizatori: Consiliul Județean Neamț, Complexul Muzeal Județean Neamț, Centrul pentru 
Cultură și Artă ”Carmen Saeculare”, Primăria orașului Tîrgu Neamț. 

 Parteneri: Fundația Culturală ”Ion Creangă”, APDTN ”Valea Ozanei”, ASOCIAŢIA “PUZZLE 
OPTIM EAST” TÎRGU NEAMŢ, Asociatia Tineretului Ortodox Roman, Asociația ”Ținutul Zimbrului”. 
 Manifestările cultural-artistice cuprinse în program vor beneficia de finanțare din Bugetul local, 
de la Consiliul Județean Neamț, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ și de la Centrul pentru Cultură și 
Arte ”Carmen Saeculare”. 
 Contribuția  ce îi revine orașului Tîrgu Neamț pentru organizarea acțiunilor  de interes local și 
județean ce se vor desfășura în perioada 29 iunie-1 iulie 2018 în orașul Tîrgu Neamț este de 28.000 
lei, sumă ce va fi alocată din bugetul local - cap. 67.02- Cultura, recreere- „Alte activitati culturale” 
sume pentru sustinerea manifestarilor culturale organizate de U.A.T.O. Tirgu Neamt;- HCL 
NR.41/16.02.2018 – de aprobare a Bugetului local al  Orasului Tirgu Neamt și a Listei de investiții  
pentru anul 2018; 

Având in vedere faptul ca in perioada 29 iunie – 1 iulie 2018 în cadrul „Zilelor Cetății Neamț”- 
ediția a XVIII-a ne propunem să organizăm la Tîrgu Neamţ manifestări cultural-artistice ce vor 
determina implicit promovarea zonei, precum şi focalizarea atentiei publice spre susţinerea 
patrimoniului istoric şi cultural local  si judetean, solicităm spre aprobare alocarea sumei de 28.000 lei 
de la bugetul local, ce reprezintă contribuţia ce îi revine oraşului Tîrgu Neamţ pentru organizarea 
evenimentului. 
 
 Administrator Public,  
     Geanina Fedeleș 
 

Direcția Buget-Contabilitate                   Serviciul Comunicare si Relatii Publice 
Dir.exec.adj. Carmen Tănase                                   Șef Serviciu, Mihaela Rotaru-Popa   
 



  

Anexa nr.1 la HCL nr._______din ______________ 

Buget estimativ – Acțiuni de interes local și județean ce se vor desfășura în 
perioada  29.06.2018-1.07.2018  în cadrul   

evenimentului Zilele Cetății Neamț – ediția a XVIII a  

  
A. Consiliul Județean Neamț – 50.000 lei 

1 Servicii artistice – spectacole muzică și recuzită decor medieval eveniment 

2 Servicii artistice – ordine cavalerești 

Total 50.000 lei 

B. Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Saeculare – 20.000 lei 

1 Servicii artistice – spectacol muzică medievală (inclusiv transport, cazare și masă)   

2 Servicii de Sonorizare și Lumini 

3 Târgul meșterilor populari 

Total 20.000 lei 

C. Complexul Muzeal Județean Neamț – 39.100 lei 

1 Spectacol - Compania Ursului Brun  

2 Spectacol - Ordinul Cavalerilor Cetăților Bârsei  

3 Recital Muzică Clasică  

4 
Simpozionul Național „Civilizația medievală românească. De la sursa arheologică la cea 
documentară”  

5 
Primul război mondial – animație și reconstrucție istorică asigurate de Asociația DEUTCHES 

FREIKORPS și Asociația TRADIȚIA MILITARĂ  

6 

Expoziția „Prin Jertfă spre Înviere – Monumente comemorative închinate Eroilor Reîntregirii 

Neamului”, organizată de Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, Republica Moldova 

și Muzeul de Istorie și Etnografie Tîrgu Neamț 

7 Materiale promoționale – program, afiș, invitații 

Total 39.100 lei 

 

D. Consiliul Local Tîrgu Neamț – 28.000 lei  

1 Amenajare 

Parc Cetate 

- indicatoare/marcaje/delimitare 

- amenajare decor tematic 

- amenajare/montare scene  

- toalete ecologice 

3000 lei 

 

 

 



2 Promovare 

eveniment 

- presa scrisă  județeană 

- presa on-line 

- televiziune locală 

- spot audio 

3000 lei 

 

 

 

-materiale promoționale (invitații, afișe, mesh, etc.) 1500 lei 

3 Cazare și masa delegații oficiale  
Cina festivă 

3000 lei 

 

4 Protocol deschidere oficială  2500 lei 

5 Dulciuri pentru tinerii participanți la parada de deschidere 7000 lei 

6 Servicii artistice trupe medievale  6000 lei 

7 Prezentator eveniment 2000 lei 

Total                                                                                                                                              28.000 lei 

 

E. Fundația Culturala “Ion Creangă”  
(Acord de parteneriat) 

1. Organizare Parada 100 de steaguri – Centenar 

 

2. Organizare ateliere confecționat însemne Centenar 

 

Total prin aport propriu 

F. APDTN Valea Ozanei 

Organizare Festival Culinar „Ceaunul Fermecat” – 20.000 lei 

Acord de parteneriat 

1 Cazare și masa pentru artiștii participanți eveniment (aprox. 100 pers) 20.000 lei 

Total 20.000 lei 

TOTAL GENERAL 157.100 lei 

 


