
 ROMÂNIA 
 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

 
PROIECT 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea Programului „Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou”, ediţia 

a VII-a şi a Bugetului aferent organizării, 20 decembrie 2018 – 2 ianuarie 2019 
 

 Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legii 

nr.500/2002 privind finanţele publice, Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr.2/2018; 
Având în vedere HCL de aprobare a Calendarului activităţilor Casei Culturii „Ion 

Creangă” Tîrgu Neamţ pe anul 2018; 
Luând în considerare proiectul de program, înaintat de Casa Culturii „Ion Creangă” 

Tîrgu Neamţ, pentru evenimentul „Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou”; 
Analizând Expunerea de motive nr.        din         înaintată de Primarul oraşului Tîrgu 

Neamţ şi Raportul de Specialitate întocmit de către Casa Culturii „Ion Creangă“Tîrgu Neamţ; 
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. 
  

HOTĂRĂSTE: 
 
Art.1 Se aprobă Programul de activităţi al „Festivalului Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul 
Nou”, ediţia a VII-a, 20 decembrie 2018 – 2 ianuarie 2019, conform anexei 1. 
Art.2 Se aprobă Bugetul de cheltuieli aferent organizării evenimentului „Festivalul 
Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou”, ediţia a VII-a, ce se va desfăşura în perioada 20 
decembrie 2018 – 2 ianuarie 2019, conform anexei 2. 
Art.3 – Primarul Oraşului Tîrgu Neamţ, în calitate de ordonator principal de credite va 
urmări modul în care Direcţia Buget Contabilitate, RU şi Dezvoltare Locală şi Casa Culturii 
„Ion Creangă” Tîrgu Neamţ, vor 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, 

      Vasilică Harpa 
         Avizat legalitate,                                    
 Secretar oras,    
     Cons.  jr. Sabin Isabela 

 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
Nr.  
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului „Festivalul Obiceiurilor şi 

Tradiţiilor de Anul Nou”, ediţia a VII-a şi a Bugetului aferent organizării, 20 decembrie 
2018 – 2 ianuarie 2019 

 
 

Din punct de vedere al obiceiurilor şi al tradiţiilor ce au loc cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă, judeţul Neamţ este cunoscut la nivel naţional pentru frumuseţea şi pentru diversitatea 
lor. Toate aceste obiceiuri şi tradiţii se bucură de o mare popularitate în rândul localnicilor, 
dar sunt, mai ales, o atracţie considerată deosebită de turiştii veniţi în zonă să-şi petreacă 
Sărbătorile de iarnă.  

În cadrul strategiei culturale locale, pe termen mediu, s-a conturat o directivă de 
dezvoltare culturală în strânsă legătură cu activitatea turistică din zonă. Prin simbioza celor 
două atracţii locale – cultura şi turismul, eficienţa actului cultural va fi şi mai mare. 

Prin Hotărâre a Consiliului Local din 13.12.2012 s-a aprobat instituirea „Festivalului 
Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou”, iar începând cu anul 2013, pe 2 ianuarie, la Tîrgu 
Neamţ, se desfăşoară „Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou”, manifestare 
culturală ce are loc în centrul oraşului în Piaţa „Adormirea Maicii Domnului”. Prin 
organizarea acestui festival se asigură un cadru organizaţional adecvat pentru desfăşurarea şi 
promovarea datinilor, obiceiurilor şi tradiţiilor specifice Sărbătorilor de iarnă din zona 
oraşului Tîrgu Neamţ şi din împrejurimi, pentru atragerea tinerilor spre învăţarea şi 
continuarea acestor tradiţii, precum şi pentru atragerea publicului larg către acestea, 
contribuind la educarea permanentă în spiritul valorilor culturale locale, judeţene şi naţionale. 
Dar ca orice festival, el trebuie susţinut financiar. 

Pentru promovarea valorilor locale autentice, obiceiurilor şi tradiţiilor populare, în 
circuitul naţional şi internaţional, Primăria Tîrgu Neamţ doreşte să asigure continuitate în 
promovarea acestora, astfel, intenţionează să organizeze „Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor 
de Anul Nou”, ediţia a VII-a, în perioada 20 decembrie 2018 - 2 ianuarie 2019. 

Astfel, am iniţiat proiectul de hotărâre pe care îl supun dezbaterii şi aprobării 
dumneavoastră, astfel: 

o Anexa 1 - Programul „Festivalului Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou”, 
o Anexa 2 - Bugetul de cheltuieli – estimat - aferent organizării evenimentului 
„Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou”, ediţia a VII-a. 

 
 
 
 

Iniţiator, 
Primarul orasului Tîrgu Neamţ, 

Vasilică HARPA 
 

 



PRIMĂRIA ORASULUI TÎRGU NEAMŢ      
DIRECŢIA BUGET CONTABILITATE, RU ŞI DEZVOLTARE LOCALĂ    Aprob 
CASA CULTURII „ION CREANGĂ”       Primar, 
Nr.         din           Vasilică HARPA 
   
   
           
                        
                            
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului „Festivalul Obiceiurilor şi 
Tradiţiilor de Anul Nou”, ediţia a VII-a şi a Bugetului aferent organizării, 20 decembrie 

2018 – 2 ianuarie 2019 
 

      
Manifestarea culturală „Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou” 

reprezintă pentru judeţul Neamţ şi pentru oraşul nostru, un eveniment important, ce reuşeşte 
în fiecare an să reprezinte un punct de atracţie pentru mii de localnici, pentru sute de turişti. 
Ediţia a VI-a a festivalului din 2 ianuarie 2018 s-a bucurat de o prezenţă foarte mare a 
formaţiilor înscrise în concurs, dar mai ales de prezenţa publicului spectator într-un număr 
record. Astfel, considerăm că obiectivele propuse prin organizarea festivalului au fost atinse, 
iar continuarea organizării festivalului o necesitate. 

Prin Hotărârea Consiliului Local din 13.12.2012 s-a aprobat instituirea Festivalului 
Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou. Dar ca orice festival, el trebuie susţinut financiar. 

Menţionăm că în cele şase ediţii care s-au desfăşurat până acum, au participat un 
număr mare de formaţii din zona judeţului Neamţ şi din alte judeţe învecinate. 
  

Baza legală: 
 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr.500/2002 privind 

finanţele publice, Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr.2/2018; 
 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale; 
 Hotărârea Consiliului Local de aprobare a Calendarului activităţilor Casei Culturii 

„Ion Creangă” Tîrgu Neamţ pe anul 2019; 
 
Vă adresăm rugămintea să analizaţi şi să dispuneţi aprobarea Proiectului de hotărâre 

privind aprobarea Programului „Festivalului Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou”, ediţia 
a VII-a şi a Bugetului aferent organizării, 20 decembrie 2018 – 2 ianuarie 2019. 

 

Casa Culturii „Ion Creangă”        
 Director,  
          Gugiu Ioan                                            

 
 
Direcţia Buget-Contabilitate, RU şi dezvoltare locală 
      Dir. Iosub Ecaterina 

 

 

 



 

Anexa 1 la HCL nr …… din data de …………. 

 

Programului de activităţi aferent organizării  
„Festivalului Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou”,  

ediţia a VII-a, 20 decembrie 2018 – 2 ianuarie 2019 

 
În perioada 20-30 decembrie 2018, la Casa Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ: 
 

 Înscrierea formaţiilor în concurs 
 Realizarea şi distribuirea materialelor promoţionale (afişe, bannere, invitaţii etc.) 
 Promovarea evenimentului în mass media 

 
2 ianuarie 2019 - Piaţa „Adormirea Maicii Domnului”: 
 

 ora 10,30 – parada formaţiilor 
 ora 11,00 – evoluţia formaţiilor pe scena festivalului 
 ora 13,30 – stabilirea premianţilor, conform  jurizării acestora 
 premierea formaţiilor câştigătoare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Anexa 2 la HCL nr …… din data de …………. 

 
Bugetul de cheltuieli aferent organizării „Festivalului Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul 

Nou”, ediţia a VII-a, 20 decembrie 2018 – 2 ianuarie 2019 
 

Casa Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ 
Nr.C

rt. 
Activitate Tip cheltuieli Suma 

1 Cazare/ masă participanţi 
(membri juriu/ invitaţi speciali/ 
media/ coordonatori, trupe etc.) 

Cazare – 60 lei/ pers 
Masa – 40 lei/ pers 

5000 lei 

2 Masă (pachete) concurenţi 400 buc x 25 lei 10000 lei 
3 Protocol scena (ceai, cafea, apă, 

dulciuri, colaci) 
 200 lei 

4 Afişe  50 buc x 10 lei = 500 lei 500 lei 
Total  15700 lei 

 


