
ROMANIA 
JUDEŢUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

 
PROIECT 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului manifestării  Revelionul pensionarilor,decembrie 
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 şi 
HCL nr.90/26.04.2018,  prin care s-a aprobat actualizarea Calendarului activităţilor 
Casei Culturii “Tîrgu Neamţ” pentru anul 2018 bugetul aferent organizării 
manifestărilor; 
Luand 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  Revelionul pensionarilor, decembrie 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, 

                           Cons. Jr. Sabin Isabela 

 
                                                                                      

 



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

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului manifestării  „Revelionul 
pensionarilor”, decembrie 2018 şi a bugetului aferent manifestării 
 

A devenit o tradiţie, în oraşul Tîrgu Neamţ, ca în preajma sărbătorilor de 
iarnă, să organizăm manifestări culturale care să marcheze aceste evenimente. 
Manifestările se adresează tuturor categoriilor socio-profesionale şi de vârstă, în 
ansamblu, sau pentru fiecare categorie în parte. Pentru promovarea drepturilor 
persoanelor de vârsta a treia, prin încurajarea de a participa activ la viața economică, 
politică, socială și culturală, dar și pentru promovarea unei imagini pozitive a 
îmbătrânirii, lipsită de discriminare, prin incluziune socială, propunem, pentru luna 
decembrie, organizarea unei manifestări dedicate exclusiv pensionarilor, intitulată 
“Revelionul pensionarilor”. 

 
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 Programului 
manifestării  „Revelionul pensionarilor”,decembrie 2018 şi a bugetului aferent 
manifestării 
 
 

        
Director Casa Culturii   Direcţia Buget-Contabilitate, RU şi dezvoltare 
locală 

  Ioan Gugiu            Dir. Iosub Ecaterina 

              

 

 

 



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

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului manifestării  „Revelionul 
pensionarilor”, decembrie 2018 şi a bugetului aferent manifestării 

 
 Pentru realizarea principalelor obiective propuse, luând în considerare 

manifestări propuse la nivel local, judeţean şi de asociaţii/organizaţii locale, precum 
şi faptul că unele manifestări din trimestrul I şi II s-au realizat cu un buget mai mic, 
iar cele din trimestrul III s-au realizat fără nici o cheltuială,este necesară actualizarea 
Calendarului activităţilor Casei Culturii “Tîrgu Neamţ” pentru anul 2018 şi a 
bugetului aferent organizării manifestărilor. 

Programul şi bugetul aferent organizării manifestării, se regăsesc în Anexă. 
Faţă de cele arătate mai sus, vă adresez rugămintea să analizaţi şi să dispuneţi 

aprobarea   
    Proiectului  de  Hotărâre privind aprobarea Programului manifestării  „Revelionul 
pensionarilor”, decembrie 2018 şi a bugetului aferent manifestării 

 
 
 
 

Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 
Vasilică Harpa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     ANEXĂ 
 
 

BUGETUL 
Manifestării „REVELIONUL PENSIONARILOR” 

Decembrie 2018 
 

 

 
- Organizare eveniment     - 25.000 lei (TVA inclus) 

(decorare spaţiu, onorarii artişti, servicii masă – 300 persoane) 

 

 

DIRECTOR, 

GUGIU IOAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   ANEXĂ 

 

Programul 

 manifestării  „Revelionul pensionarilor” 

 decembrie 2018 

 

 

- Program artistic specific Revelionului, dedicat pensionarilor 

 

 

 

DIRECTOR, 

GUGIU IOAN 


