
 
ROMANIA 

 

JUDEŢUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

 
   PROIECT 
HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea Programului de activităţi şi Bugetului aferent organizării 
manifestărilor de 6 decembrie – “Moş Nicolae la Tg.Neamţ” 

 
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
Luând în considerare HCL nr. 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. 16016 din 13.11.2018, înaintată de Primarul 
oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de Specialitate nr .  16018 d in 13.11.2018 întocmit in 
comun de Casa Culturii “Ion Creangă” şi Directia 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 al manifestării dedicate evenimentului “ Mos  
Nicolae la Tg. Neamt “ in data de 6 decembrie 2018, conform anexei 1. 

Art.2.  Se aprobă Bugetul aferent orgnizării activităţii dedicate De ziua sfantului 
Nicolae in data de 6 decembrie, 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” Tîrgu Neamţ va lua toate măsurile necesare 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 

Art.4. Secretarul Orasului Tirgu Neamt va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Harpa 
Vasilică 

 
 
 
 

AVIZAT 
LEGALITATE, 
Secretar oras, 

Jr. Sabin Isabela 



 
 

ANEXA nr.1 la HCL nr. __din __________ 
 
 
 

 
Programul activităţii din 6 decembrie 2018 - „ Moş Nicolae la 

Tg.Neamţ” 
 
 
 
 

Ora ____ 
Parc Central şi “Casa Culturii “ 
 

 Aprinderea decoraţiunilor luminoase în Grădina Publică şi oraş   
 Invitat surpriză 
 « Vine Moş Nicolae » 



 
ANEXA NR.2 la HCL nr.___din ___________ 

 
 
 

Bugetul 
aferent organizării manifestărilor din 6 decembrie 2018– „ Moş Nicolae la 

Tg.Neamţ” 
 

 
 
 
 

Cheltuielile aferente : 3.000 lei 
 dulciuri : 400 pachete x4,75 lei = 1.300 lei 
 onorariu   “Moş Nicolae”  =    300 lei 
 Onorariu artişti   =    800 lei 

 

   



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI  
   TÎRGU NEAMŢ 

 Nr.  16016 din 13.11.2018 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea Programului de activităţi si Bugetului 
aferent organizarii manifestarilor de 6 decembrie – „Moş Nicolae la Tg.Neamţ” 

 
 

În fiecare an , î n data de 6 decembrie, se sărbătoreşte Ziua Sfântului Nicolae, 
prilej de a întampina cu bucurie deschiderea sărbătorilor de iarnă , de a oferi cadouri 
copiilor . 

Moş Nicolae este un personaj legendar şi mitic, care aduce daruri copiilor în 
ajunul sărbătorii de Sf. Nicolae, în seara de 5 decembrie. Personajul este în mare parte 
asemanator lui Moş Craciun, o adaptare după Sf.Nicolae, ambii purtând straie roşii şi 
oferind cadouri. 

Cu această ocazie, în data de 6 decembrie 2018, în Parcul Central din Tîrgu 
Neamţ, va avea loc aprinderea decoraţiunilor luminoase în Grădina Publică, 
spectacol şi în oraş, un scurt spectacol, întâlnirea cu Moş Nicolae . 

Programul manifestării  „Moş Nicolae la Tg.Neamţ din 6 decembrie 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 Programului manifestării  “Moş 
Nicolae la Tg.Neamţ, 6 decembrie 2018 şi a bugetului aferent manifestării.  

 
 
 
 

                                            PRIMARUL ORAŞULUI  TG.NEAMŢ, 
                                                       VASILICĂ HARPA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
Directia buget contabilitate,RU si dezvoltare locala 
Casa Culturii “Ion Creangă” 
Nr.  16018 din 13.11.2018 

      Aprob, 
Primar, 

Vasilică Harpa 

 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de activităţi şi a Bugetului aferent 
organizării manifestărilor din 6 decembrie 2018 – „Moş Nicolae la Tg.Neamţ” 

 
În data de 6 decembrie 2018 , în parcul central din Tîrgu Neamţ şi la Casa Culturii “Ion 

Creangă”, vor avea loc manifestările dedicate sărbătoririi zilei Sfantului Nicolae. 
Manifestările dedicate zilei de 6 decembrie vor fi organizate de către Primăria oraşului 

Tg. Neamt în colaborare cu Casa Culturii „Ion Creangă” Tg.Neamţ. 
Şi în anul 2018, ziua de Moş Nicolae va fi sărbătorită pe lângă alte manifestări, cu 

participarea copiilor din oraş, cu participarea i n v i t a ţ i l o r  s u r p r i z ă , precum şi 
aprinderea decoratiunilor luminoase în Grădina Publică şi în oraş. 

Baza legală: 
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale - Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale 

- 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 să analizaţi şi să dispuneţi aprobarea Proiectului de hotârăre 
privind aprobarea Programului de activitati şi a Bugetului aferent organizării manifestărilor de 6 
decembrie 2018 – „Moş Nicolae la Tg.Neamţ”. 

 
 
 
 

 
       Director Casa Culturii        Direcţia Buget-Contabilitate 

          Ioan Gugiu                                 Director executiv,  

                                                                                                 Ec. Iosub Ecaterina 

 


