
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Oraşul Tîrgu Neamţ şi  

Consiliul Judeţean  Neamţ,  cu ocazia manifestărilor ”Zilele Cetăţii  Neamţ”  
ce vor avea loc în perioada 29.06.2018 - 01.07.2018 

 
             Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt, judeţul Neamţ;  

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;  
Ţinând cont de H.C.L. nr.374 din 22.12.2017 şi H.C.L. nr.52 din 27.02.2018 prin care s-a 

aprobat Calendarul activităţilor Casei Culturii „Ion Creangă” - Tîrgu Neamţ pentru anul 2018 ce 
cuprinde si “Manifestările pentru anul Centenarului Unirii” şi bugetul aferent organizării 
manifestărilor; 

H.C.L. nr. 90/26.04.2018 privind actualizarea Calendarului activităţilor Casei Culturii „Ion 
Creangă”-Tîrgu Neamţ, pentru anul 2018, ce cuprinde şi „Manifestările pentru anul Centenarului 
Unirii” şi bugetul aferent organizării acestora; 
             Ţinând cont de H.C.J. Neamţ nr.117 din 30.05.2018 privind aprobarea organizării unui 
eveniment de interes judeţean; 
             Luând act de Expunerea de motive nr.7763/31.05.2018 înaintată de Primarul oraşului Tîrgu 
Neamţ şi Raportul de specialitate al  Directiei Buget Contabilitate şi al Serviciului Juridic din cadrul 
Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ înregistrat cu nr.7764/31.05.2018; 
            În temeiul prevederilor art.36, alin.7, lit.a şi ale art.45, alin.3 din Legea nr.215/2001 a 
administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă acordul de parteneriat dintre U.A.T Oraşul Tîrgu-Neamţ şi Consiliul Judeţean 
Neamţ, cu ocazia manifestărilor ”Zilele Cetăţii  Neamţ” ce vor avea loc în perioada 29.06.2018 - 
01.07. 2018, conform anexei la prezenta hotărâre; 
Art. 2. Se împuterniceşte Primarul Oraşului Tîrgu Neamţ, domnul Harpa Vasilicã, să semneze în 
numele şi pentru Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ acordul de parteneriat; 
Art.  3. Direcţia Buget Contabilitate şi Serviciul Juridic din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ vor 
lua toate măsurile 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.119  
din 31.05.2018  
 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Acsintoae Ana 

                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                                Secretar oraş, 
                                                                           C.j. Ţuţu Ion 

Total consilieri: 19  
Prezenţi: 19 
Pentru: 18 
Abţineri:1 
 
 
 
 
 


