
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
PROIECT 
 

HOTARÂRE 
privind aprobarea unui protocol de colaborare în vederea realizării în comun a Festivalului 

Internaţional de Folclor Ceahlăul 

 

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamtavând în vedere: 
Adresa cu nr. 733/04.07.2018 a Centrului pentru Cultură şi Arte Carmen Saeculare 

Neamţ înregistrată la noi sub nr. 9458/04.07.2018 prin care se solicită o colaborare cu UAT oraş 

Tîrgu Neamţ  în vederea realizării în comun a Festivalului Internaţional de Folclor Ceahlăul  
pentru data de 04.08.2018; 

H.C.L nr. 374 din 22.12.2017 , H.C.L. nr. 52 din 27.02.2018 şi HCL nr. 90/26.04.2018 prin 

care s-a aprobat Calendarul activităţilor Casei Culturii „Ion Creangă”-Tîrgu Neamţ pentru anul 

2018;   

H.C.L nr. 41/16.02.2018 privind aprobarea Bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ şi a 

Listei de investiţii pentru anul 2018; 
HCL  nr. _______________________ privind aprobarea rectificării bugetului local al 

oraşului Tîrgu Neamţ şi al Listei de Investiţii pentru anul 2018. 

Luand act de Expunerea de motive nr. 9459/04.07.2018 inaintata de Primarul orasului Tirgu 

Neamt si Raportul de specialitate nr.  9460 /04.07.2018, realizat in comun de catre Directia Buget 

Contabilitate, RU si Dezvoltare locala si Serviciul Juridic din cadrul Primariei orasului Tirgu 

Neamt; 

 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. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între U.A.T Orasul Tîrgu-Neamţ şi  

Centrului pentru Cultură şi Arte Carmen Saeculare Neamţ in vederea organizării si realizării în 

comun a unor activitati organizate cu ocazia manifestarilor Festivalului Internaţional de Folclor 

Ceahlăul , ediţia a XXI —a, conform anexei la prezenta hotarare. 

Art. 2.  Se imputerniceste primarul Orasului Tirgu Neamt , Harpa Vasilicã, sa semneze in 

numele si pentru Consiliul Local , protocolul de colaborare. 

Art. 3. Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala si Serviciul Juridic din cadrul 

Primariei orasului Tirgu Neamt vor lua toate masurile 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. 

Initiator,  
Primarul orasului Tirgu Neamt, 

Harpa Vasilicã 
Avizat pentru legalitate,  

                    Secretar oras, 
          jr. Ţuţu Ion 



Orasul Tirgu Neamt 
Primar  
Nr.   9459 /04.07.2018 

    
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea unui protocol de colaborare în vederea realizării în comun a Festivalului 

Internaţional de Folclor Ceahlăul 

 

 

 

Luând act de: 

Adresa cu nr. 733/04.07.2018 a Centrului pentru Cultură şi Arte Carmen Saeculare 
Neamţ înregistrată la noi sub nr. 9458/04.07.2018 prin care se solicită o colaborare cu UAT oraş 

Tîrgu Neamţ  în vederea realizării în comun a Festivalului Internaţional de Folclor Ceahlăul  
pentru data de 04.08.2018; 

H.C.L nr. 374 din 22.12.2017 , H.C.L. nr. 52 din 27.02.2018 şi HCL nr. 90/26.04.2018 prin 

care s-a aprobat Calendarul activităţilor Casei Culturii „Ion Creangă”-Tîrgu Neamţ pentru anul 

2018;   

H.C.L nr. 41/16.02.2018 privind aprobarea Bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ şi a 

Listei de investiţii pentru anul 2018; 
HCL  nr. _______________________ privind aprobarea rectificării bugetului local al 

oraşului Tîrgu Neamţ şi al Listei de Investiţii pentru anul 2018. 
Propunem încheierea unui protocol de colaborare prin care Orasul Tirgu Neamt va finanţa 

acest eveniment cu suma de ____________, va colabora cu ceilalţi parteneri ai festivalului în 
vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a Festivalului şi va promova evenimentul prin 
mijloace specifice (media, site-ul instituţiei, etc.). 
 
               Având in vedere cele prezentate mai sus, propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului 
Local, prezentul proiect de hotărâre.  
 

 

Iniţiator, 

Primar, 

           Harpa Vasilicã 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Orasul Tirgu Neamt                 Aprob, 
Direcţia Buget - Contabilitate                                                            Primar,                                                    
Serviciul Juridic         HARPA Vasilicã 
Nr.   9460/04.07.2018 

                     
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE  

privind aprobarea unui protocol de colaborare în vederea realizării în comun a Festivalului 

Internaţional de Folclor Ceahlăul 

 

 
Având în vedere: 

Adresa cu nr. 733/04.07.2018 a Centrului pentru Cultură şi Arte Carmen Saeculare 
Neamţ înregistrată la noi sub nr. 9458/04.07.2018 prin care se solicită o colaborare cu UAT oraş 

Tîrgu Neamţ  în vederea realizării în comun a Festivalului Internaţional de Folclor Ceahlăul  
pentru data de 04.08.2018; 

H.C.L nr. 374 din 22.12.2017 , H.C.L. nr. 52 din 27.02.2018 şi HCL nr. 90/26.04.2018 prin 

care s-a aprobat Calendarul activităţilor Casei Culturii „Ion Creangă”-Tîrgu Neamţ pentru anul 

2018;   

H.C.L nr. 41/16.02.2018 privind aprobarea Bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ şi a 

Listei de investiţii pentru anul 2018; 
HCL  nr. _______________________ privind aprobarea rectificării bugetului local al 

oraşului Tîrgu Neamţ şi al Listei de Investiţii pentru anul 2018. 
Prin expunerea de motive nr.  9459 /04.07.2018, primarul oraşului a propus încheierea unui 

protocol de colaborare cu Centrului pentru Cultură şi Arte Carmen Saeculare Neamţ în vederea 

colaborării şi organizării în comun a Festivalului Internaţional de Folclor Ceahlăul, festival ce va 

avea loc în data de 04.08.2018. 

Evenimentul se desfăşoară anual pe raza judeţului Neamţ, iar în oraşul Tîrgul Neamţ va 
avea loc în data de 04.08.2018. Festivalul „Ceahlăul” este unul itinerant, dând iubitorilor de folclor 
ocazia să descopere diversitatea culturală din toate colțurile lumii. În afara spectacolelor în aer 
liber de la Piatra-Neamț, Festivalul a transformat într-o tradiție organizarea de evenimente și în 
alte localități ale județului Neamț, precum Roman, Tîrgu Neamț, Bicaz, Roznov sau Durău. 
Spectacolele vor avea loc în aer liber, iar accesul publicului va fi gratuit. 

Organizatorii Festivalului Internațional de Folclor „Ceahlăul“, ediția XXI, sunt Consiliul 
Județean Neamț și Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare“ Neamț. Finanțatori sunt 
Consiliul Județean Neamț, Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare“ Neamț, Consiliul 
Local și Primăria Piatra Neamț, Consiliul Local și Primăria Târgu Neamț, Consiliul Local și 
Primăria Bicaz, Consiliul Local și Primăria Ceahlău. 

 
În cadrul acestui protocol Orasul Tirgu Neamt va cofinanţa acest eveniment cu suma de 

____________, va colabora cu ceilalţi parteneri ai festivalului în vederea organizării şi desfăşurării 
în bune condiţii a Festivalului şi va promova evenimentul prin mijloace specifice (media, site-ul 
instituţiei, etc.), iar partenerul va avea ca obligaţii: colabora cu ceilalţi parteneri ai festivalului în 
vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a Festivalului, va face plăţile cu privire la 
materialele publicitare, a soliştilor, în limita sumelor alocate, va promova evenimentul prin mijloace 
specifice (media, tipărituri, etc.) şi va asigura logistica pentru buna desfăşurare a festivalului prin 
implicarea directă în activităţile de organizare a evenimentului.  

 



 
Având în vedere art. 36 alin. 2 lit. e, coroborat cu 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, consiliul local poate hotărî cu privire la cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 
române sau străine în vederea realizării în comun a unor acţiuni, lucrări ,servicii sau proiecte de 
interes public local. 
        Fata de cele mentionate, supunem spre dezbatere Consiliului Local prezentul proiect de 
hotarare.  
 
 
     Direcţia Buget – Contabilitate,      Administrator public,      Serviciul Juridic-Contencios 
         Dir. ec. Iosub Ecaterina           Geanina Fedeleş               Şef Serviciu Iftode Oana -Maria 
 
 






