
ROMANIA 
JUDEŢUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

 
PROIECT 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea Programului manifestării  Ziua vârstei a treia – activităţi 

dedicate seniorilor, 1 octombrie 2018 şi a bugetului aferent manifestării 
 

           Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale; 
          Luând în considerare HCL nr. 374 din 22.12.2017 şi  HCL nr. 52 din 
27.02.2018 prin care s-a aprobat Calendarul activităţilor Casei Culturii “Tîrgu 
Neamţ” pentru anul 2018 bugetul aferent organizării manifestărilor; 
         Analizând Expunerea de motive nr. 13137 din 21.09.2018, înaintată de 
Primarul 
oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de Specialitate întocmit în comun de Casa Culturii 
“Ion Creangă” şi Direcţia Buget Contabilitate, RU şi dezvoltare locală; 
          În temeiul art.36 alin.(2), lit. d, alin (6) lit. a, pct 1 şi 4 şi ale art. 45 alin 2. din 
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE : 

Art.1. Se aprobă Programul  manifestării  Ziua vârstei a treia – activităţi dedicate 
seniorilor, 1 octombrie 2018, conform anexei la prezenta. 
Art.2. Se aprobă Bugetul aferent manifestării, conform Anexei la prezenta hotărâre, 
parte integrantă a acesteia, conform anexei 2 la prezenta. 
Art.3. Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, în calitate de ordonator principal de credite va 
urmări modul în care Casa Culturii “Ion Creangă” Tîrgu Neamţ va lua toate măsurile 
necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 
Art.4. Secretarul Oraşului Tîrgu Neamţ va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
              INIŢIATOR, 
                PRIMAR, 
           Harpa Vasilică 
                                                                                AVIZAT LEGALITATE, 
                                                                                         Secretar oraş, 
                                                                              C.J.Vasiliu Sofica Maria 
                                                                                      

 

 



 

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
Nr. 13137 din 21.09.2018 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului manifestării  Ziua vârstei 

a treia – activităţi dedicate seniorilor, 1 octombrie 2018 şi a bugetului aferent 

manifestării 

 
Ziua internațională a persoanelor vârstnice este marcată în fiecare an la 1 

octombrie pentru promovarea drepturilor persoanelor de vârsta a treia. 
Anul acesta, manifestarea programată pentru a-i sărbători pe vârstnici este 

gândită ca un mijloc de promovare a culturii tradiționale prin implicarea activă a 
persoanelor de vârsta a treia în viața comunității și valorificarea experienței 
acumulate în cadrul unor activități formativ-recreative și socio-culturale.  

 Această manifestare a fost iniţiată şi  în scopul de a-i valoriza, dar, mai ales, 
pentru a aduce o rază de bucurie în sufletele vârstnicilor 

Programul manifestării  Ziua vârstei a treia – activităţidedicate seniorilor, 1 
octombrie 2018 şi a Bugetului aferent manifestării, se regăsesc în Anexă. 

Faţă de cele arătate mai sus, vă adresez rugămintea să analizati şi să dispuneti 
aprobarea     Proiectului  de  Hotărâre privind aprobarea manifestării  Ziua vârstei a 
treia – activităţidedicate seniorilor, 1 octombrie 2018 şi a bugetului aferent 
manifestării. 
  

 
 
 
 

Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 
Vasilică Harpa 

 

 

 

 

 

 

 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ     Aprob, 
Casa Culturii „Ion Creangă”                  Primar, 
Nr.227/21.09.2018                     Vasilică Harpa 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea  Programului manifestării  Ziua vârstei 

a treia – activităţi dedicate seniorilor, 1 octombrie 2018 şi a bugetului aferent 

manifestării 

             Ziua internațională a persoanelor vârstnice este marcată în fiecare an la 1 
octombrie pentru promovarea drepturilor persoanelor de vârsta a treia, prin 
încurajarea de a participa activ la viața economică, politică, socială și culturală, dar și 
pentru promovarea unei imagini pozitive a îmbătrânirii, lipsită de discriminare, prin 
incluziune socială. 

Anul acesta, manifestarea programată pentru a-i sărbători pe vârstnici este 
gândită ca un mijloc de promovare a culturii tradiționale prin implicarea activă a 
persoanelor de vârsta a treia în viața comunității și valorificarea experienței 
acumulate în cadrul unor activități formativ-recreative și socio-culturale.  

 Această manifestare a fost iniţiată şi  în scopul de a-i valoriza, dar, mai ales, 
pentru a aduce o rază de bucurie în sufletele vârstnicilor. 

  
Baza legală: 

• Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale 
• Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale 

 
În temeiul art.36 alin (2), lit.d, alin. (6) lit.a, pct.1 şi 4, şi ale art.45 alin (2), din 

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

Vă adresăm  rugămintea să analizaţi şi să dispuneţi aprobarea Proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Programului manifestării  Ziua vârstei a treia – 
activităţidedicate seniorilor, 1 octombrie 2018 şi a bugetului aferent manifestării. 

 Director Casa Culturii     Direcţia Buget-Contabilitate 
          Ioan Gugiu                                         Dir.exec.  

 
 

                                                                                Vizat juridic, 
 

 



Anexa nr.1. la HCL nr……………….. 

 

PROGRAMUL 

manifestării  ZIUA VÂRSTEI A TREIA – ACTIVITĂŢI DEDICATE 
SENIORILOR 

1 octombrie 2018 

 

- Program artistic dedicat seniorilor 

 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. GUGIU IOAN 

 



ANEXA NR. 2 LA HCL NR………………………… 

 

BUGETUL 

manifestării  ZIUA VÂRSTEI A TREIA – ACTIVITĂŢI DEDICATE 
SENIORILOR 

1 octombrie 2018 

 

- Onorariu artişti:      = 1.500 lei 
- Servicii masă: 300 persoane x 45 lei/pers. = 13.500 lei 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. GUGIU IOAN 

 

 


