
ROMANIA 
JUDEŢUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

 
PROIECT 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului manifestării IARMAROC DE TOAMNĂ,  ediţia a 

IV-a  20-21 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,   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 şi a HCL nr.202/26.09.2018 prin care 
s-a completat şi modificat Programul de activităţi, manifestări  şi bugetul alocat Casei  
Culturii “Ion Creangă” Tîrgu Neamţ pentru anul 2018; 
 Luând act de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 
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. 
Analizând Expunerea de motive nr…………………………., 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 Programului manifestării IARMAROC DE TOAMNĂ,  ediţia a IV-
a  20-21 octombrie 2018.   
Art.2. Se aprobă Bugetul aferent manifestării, conform Anexei la prezenta hotărâre, 
parte integrantă a acesteia. 
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, 
                                                                                     Jr. Sabin Isabela 

 



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

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea  Programului manifestării IARMAROC 

DE TOAMNĂ, ediţia a IV-a, 20-21 octombrie 2018, Parc Central ( Casa Culturii) şi a 

bugetului aferent manifestării 

  
 
IARMAROCUL DE TOAMNĂ  este una dintre manifestările pentru care 

organizatorii și-au propus să reintroducă oraşul de la apa Ozanei, în atmosfera târgului 
de odinioară, tocmai de pe vremea lui Nică a lui Ştefan a Petrei, descrisă de cărturari 
de-a lungul secolelor. Este un bun prilej de a fi reînviată şi pusă în valoare tradiţia 
culinară şi meşteşugărească a zonei, precum şi de a valorifica potenţialul cultural şi 
turistic al acesteia. 

  
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  IARMAROC DE TOAMNĂ, ediţia a IV-a, 
20-21 octombrie 2018,Parc Central ( Casa Culturii) şi a bugetului aferent manifestării 

 
  
Director Casa Culturii     Direcţia Buget-Contabilitate 

          Ioan Gugiu                       Dir.exec.  

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
CASA CULTURII „ION CREANGĂ” TG.NEAMŢ 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului manifestării 

IARMAROC DE TOAMNĂ,  ediţia a IV-a  20-21 octombrie 2018,  Parc Central 

( Casa Culturii) şi a bugetului aferent manifestării 

  
IARMAROCUL DE TOAMNĂ  este una dintre manifestările pentru care 

organizatorii și-au propus să reintroducă oraşul de la apa Ozanei, în atmosfera 
târgului de odinioară, tocmai de pe vremea lui Nică a lui Ştefan a Petrei, descrisă 
de cărturari de-a lungul secolelor. Este un bun prilej de a fi reînviată şi pusă în 
valoare tradiţia culinară şi meşteşugărească a zonei, precum şi de a valorifica 
potenţialul cultural şi turistic al acesteia. 
 

Programul manifestării  IARMAROC DE TOAMNĂ,  ediţia a IV-a  20-21 
octombrie 2018 şi Bugetul 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  
IARMAROC DE TOAMNĂ,  ediţia a IV-a  20-21 octombrie 2018  şi a bugetului 
aferent manifestării 
  

 
 
 
 

Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 
Vasilică Harpa 

 



CASA CULTURII „ION CREANGĂ” TG.NEAMŢ 

NR. 

 

 

 

PROGRAMUL 

manifestării IARMAROC DE TOAMNĂ, ediţia a IV-a 

 20-21 octombrie 2018 

Parc Central ( Casa Culturii) 

 

Sâmbătă  20 octombrie 2018 – ora 13,00 
- Spectacol folcloric cu participarea ansamblurilor „Ozana”, „Plăieşii”, 
Ţinutul Zimbrului” şi a soliştilor vocali Serena Andrei, Costin Stan 

Duminică  21 octombrie 2018 – ora 13,00 
- Program de muzică uşoară, folck, dans modern - cu participarea artiştilor locali 
- Invitat special Formaţia „Lotus” Piatra Neamţ 

 
 
 

 
DIRECTOR, 

Prof. GUGIU IOAN 
 



CASA CULTURII „ION CREANGĂ” TG.NEAMÂ 

NR. 

 

 

BUGETUL 

manifestării  IARMAROC DE TOAMNĂ, ediţia a IV-a 

 20-21 octombrie 2018 

Parc Central ( Casa Culturii) 

- Onorariu artişti:      = 2.500 lei 

 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. GUGIU IOAN 

 

 


