
ROMANIA 
JUDEŢUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
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. 14319 din 15.10.2018,  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 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. 
Nr. 214 
din 17.10.2018  
 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Ciorsac Elena 

                                                                                                                                  
                                                                                                                              Contrasemnează, 
                                                                                                                                 Secretar oras, 
                                                                                                                                c.j. Sabin Isabela 

       
 
 



 
 
 
 
 

CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI, 
DUPĂ SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARIATULUI ORAŞULUI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI NR…. 

Nr. 
crt. OPERAŢIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 
0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii 17.10.2018  
2 Comunicarea către prefectul judeţului1+4)   
3 Aducerea la cunoştinţă publică2+3+5)   
4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3)   
5 Hotărârea devine obligatorie şi produce efecte3)   

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

1)art 48 alin. (2) “Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului şi prefectului 
de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării”; 
2)art. 49 alin.(2): “Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se va face în termen de 5 zile de la 
data comunicării oficiale către prefect”; 
3) art. 49 alin (1): “Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţă 
publică, iar cele individuale, de la data comunicării”; 
4) art. 112 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu:… 
    b) prefectului judeţului.” 
5) art. 115 alin (6): “Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
unităţii administrativ-teritoriale.” 

 

 

 

CARTUŞ CARE SE COMPLETEAZĂ ANTERIOR ATESTĂRII AUTENTICITĂŢII HOTĂRÂRII, SUB…* 

 
PROCEDURA DE VOT 
UTILIZATĂ:  

 DESCHIS  SECRET 
 

         
 
prin ridicarea mâinii                              
 

 
prin apel nominal            

Hotărâre cu caracter normativ             DA/NU    Hotărâre cu caracter individual      DA/NU   
0.a. 

Hotărâre care se 
adoptă cu votul: 

a două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie DA/NU   Se înscriu 
numărul de 
voturi determinat 
potrivit 
majorităţii 
necesare: 

 
0.b. majorităţii consilierilor locali în funcţie                           DA/NU    

0.c. majorităţii consilierilor locali prezenţi                             DA/NU   
 

1. Numărul consilierilor locali potrivit legii 19 
2. Numărul consilierilor locali în funcţie (rând 2≤ rând 1 şi rând 2 = rând 5+6+7+8+9+10 ) 19 
3. Numărul minim al consilierilor locali prezenţi la şedinţă pentru ca aceasta să se defăşoare legal (rând 2 ≤ rând 4) 10 
4. Numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă (rând 4 ≥ rând 3 şi rând 4 = rând 5+6+7+10) 12 
5. Numărul voturilor „PENTRU” (rând 5 ≤ rând 0) 11 
6. Numărul voturilor „CONTRA” (rând 6 ≤ rând 0) Voturile „ABŢINERE” se contabilizează la voturile „CONTRA”  
7. Numărul voturilor „ABŢINERE” (rând 7 ≤ rând 0) 1 
8. Numărul consilierilor locali absenţi motivat 7 
9. Numărul consilierilor locali absenţi nemotivat  

10. Numărul consilierilor locali care nu pot lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârii deoarece, fie personal, fie prin 
soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii 
consiliului local, respectiv:                                                                                                                                              

0 

 NU ESTE CAZUL 
NOTA: 1. În numărul consilierilor locali este inclus şi viceprimarul oraşului, după cum numărul voturilor cuprinde şi votul acestuia. 
               2. dacă la rândul 10 nu este nici un consilier local în această situaţie se trece „zero” iar pe rândul corespunzător nominalizării 
consilierilor locali respectivi, se menţionează „nu este cazul”.  
 * Semnătura secretarului oraşului sau, numai în lipsa acestuia, a persoanei din aparatul de 
specialitate al primarului oraşului căruia i s-a stabilit ca atribuţie efectuarea acestor proceduri 

               

 

X     


