
ROMANIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

  PROIECT 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea programului cu activităţile şi a bugetului aferent organizării 
manifestării dedicate zilei de 1 Decembrie 2018- Ziua Naţională a României - „1 

Decembrie – istorii regăsite” 
 

 
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
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. 202 din 26.09.2018 prin 
care s-a aprobat completarea şi modificarea Programului de activităţi, manifestări şi 
Bugetul alocat Casei Culturii “Ion Creangă” Tîrgu Neamţ pentru anul 2018;  

Analizând Expunerea de motive nr. 16026 din 13.11.2018,  înaintată de Primarul 
oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de Specialitate nr. 16027 din 13.11.2018 întocmit in 
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. 
 

H OTĂRĂŞTE : 
 

Art.1. Se aprobă programul de activităţi dedicate Zilei Nationale a Romaniei - „1 
Decembrie – istorii regăsite”, manifestare ce se va desfăşura în data de 01.12.2018, 
conform anexei 1. 

Art.2. Se aproba bugetul aferent organizării manifestarii dedicate Zilei 
Naţionale a României - „1 Decembrie – istorii regăsite” din data de 01.12.2017, 
conform anexei 2. 

Art.3.Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, în calitate de ordonator principal de credite 
va urmări modul în care Casa Culturii “Ion Creangă” va lua toate măsurile necesare 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 

Art.4. Secretarul Oraşului Tîrgu Neamţ va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri institutiilor ş i persoanelor interesate. 
       INITIATOR,  
        PRIMAR, 
     Harpa Vasilică                                      AVIZAT LEGALITATE,  

Secretar oras, 
                                                              Jr. Sabin Isabela 



                                                                 Anexa 1.la HCL nr.___ din ___________ 
 
 

Programul manifestării dedicate Zilei Naţionale a României „1 
Decembrie – istorii regăsite” 

01.12.2018 
 
 
Sâmbătă, 1 Decembrie 2018 
Casa Culturii „Ion Creangă”, Sala mică, ora 1100  
 Expoziţie de desene şi afişe „Marea Unire de la 1 Decembrie 1918”, realizată de copii din 

şcolile din oraş.  
 Sesiune de referate „Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Mărturii, documente şi 

semnificaţii”  
 
Casa Culturii „Ion Creangă”, Platoul din faţă, ora 1200 
Sărbătorim Centenarul Marii Uniri: 

 Intonarea Imnului Naţional în interpretarea Coralei „Basil Anastasescu”, dirijor prof. 
Eugenia Tiugea 

 TE DEUM 
 Mesajul primarului oraşului Tîrgu Neamţ, Vasilică Harpa şi al invitaţilor  
 Scurt recital Corala „Basil Anastasescu”, dirijor prof. Eugenia Tiugea 
 Premierea celor mai bune lucrări ale expoziţiei de desene şi afişe „Marea Unire de la 1 

Decembrie 1918” 
 Premierea celor mai bune referate de istorie 
 Spectacol folcloric oferit de: Ansamblul Folcloric „Ozana”, coord. Dănică Gîtlan şi 

Ansamblul Folcloric „Ţinutul Zimbrului”, coord. Eduard Brânzei 
Solistă muzică populară Ionela Brănişteanu 
 

Casa Culturii „Ion Creangă”, Sala mare, orele 1400 - 1900 
 Festival-concurs Eu vreau să fiu o stea - „Muzica ta … iarna” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Anexa 2.la HCL nr.___ din ___________ 

 
 
 
 
  
Bugetul aferent organizării manifestarii dedicate Zilei Nationale a Romaniei  - 

„1 Decembrie – istorii regăsite” 
1 decembrie 2018 

 
 

 
 

Cheltuielile aferente manifestării  
Ziua Naţională a României „1 Decembrie – istorii regăsite”                – 3.000 lei  

din care : 
 
- Plăcinte:  300 buc. x 1,5 lei/buc.   =    450 lei 
- Apă plată : 300 buc. x 2 lei/buc.   =    600 lei 
- Serviciu religios (prosoape, lumânări, panachidă etc.) =    400 lei 
- Steguleţe: 300 buc. x 1 leu/buc.   =    300 lei 
- Promovare eveniment      = 1.250 lei  



 
 

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
CASA CULTURII „ION CREANGĂ” TG.NEAMŢ 
Nr. 16026 din 13.11.2018 
 

 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

Privind aprobarea programului de activităţi şi a bugetului aferent organizării  
manifestării dedicate Zilei Naţionale a României  - „1 Decembrie – istorii 

regăsite” 
1 decembrie 2018 

 
 

Ziua Naţională a României este prilej de bucurie şi de mândrie pentru toţi românii şi 
este un semn al respectului şi al preţuirii simbolurilor identităţii naţionale, pentru care este 
necesar a se organiza manifestări într-un cadru protocolar adecvat. 

In data de 1 decembrie 2018, î n faţa Casei Culturii “Ion Creangă” Tîrgu 
Neamţ , va avea loc manifestarea dedicată Zilei Naţionale a României - „1 
Decembrie – istorii regăsite”, î n prezenţa oficialităţilor administraţiei publice 
locale, şi a persoanelor prezente la această manifestare. 

Programul manifestarii  dedicate  Zilei Naţionale a României  - „1 
Decembrie - istorii regăsite” din 1 decembrie 2018 şi bugetul aferent manifestării, 
se regăsesc în anexă. 

Fată de cele arătate mai sus, vă adresez rugămintea să analizaţi şi să 
dispuneţi aprobarea Proiectului de Hotărâre aprobarea programului de activităţi şi 
a bugetului aferent organizării  manifestării dedicate Zilei Naţionale a României  - 
„1 Decembrie – istorii regăsite”,1 decembrie 2018. 
 

. 
 
 
 
 

Primarul oraşului 
Tîrgu Neamţ 
Vasilică Harpa 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ     Aprob, 
Casa Culturii „Ion Creangă”                  Primar, 
Nr.  16027 din 13.11.2018                                                               Vasilică Harpa 
 

 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
Privind aprobarea programului de activitati si a bugetului aferent organizarii manifestarii 

dedicate Zilei Naţionale a României  - „1 Decembrie – istorii regăsite” 
1 decembrie 2018  

Ziua de 1 Decembrie este şi în acest an pentru administraţia publică locală 
şi pentru locuitorii oraşului Tîrgu Neamţ, un prilej de bucurie şi mândrie naţională. 

Ţinând cont de importanţa semnificativă a Zilei Naţionale a României, 
propunem şi susţinem organizarea acestei manifestări, în semn de respect şi 
preţuire pentru simbolurile identităţii naţionale. 

Baza legală: 
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 

          - Luând act de HCL nr.374 din 22.12.2017 şi  HCL nr. 202 din 26.09.2018 
prin care s-a aprobat completarea şi modificarea Programului de activităţi, 
manifestări şi Bugetul alocat Casei Culturii “Ion Creangă” Tîrgu Neamţ pentru anul 
2018;  

În temeiul art. 36, alin (2), lit. d, alin. (6), lit.a, pct 1 şi 4 şi ale art. 45 
alin. 2, lit. a din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

vă adresăm rugămintea sa analizaţi şi să dispuneţi aprobarea Proiectului de 
hotârăre, Privind aprobarea programului de activitati si a bugetului aferent 
organizarii manifestarii dedicate Zilei Naţionale a României  - „1 Decembrie – 
istorii regăsite” din data de 1 decembrie 2018. 

  
 
Director Casa Culturii     Direcţia Buget-Contabilitate 

          Ioan Gugiu                                    Dir.executiv,  

                                                                                     Ec. Iosub Ecaterina 
 


