
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU NEAMŢ 
 

PROIECT 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea Programului și a bugetului aferent organizării 

manifestării „Zilele Ion Creangă”, ediția a XLIX-a, 1-3 martie 2019 

 
Consiliul Local al Oraşului Târgu Neamţ 
 Având în vedere: 

� prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, precum si Legea 
bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/2017 ; 

� HCL nr.304 din 19.12.2018 prin care s-a aprobat Calendarul activităților Casei Culturii 
„Ion Creangă” Târgu Neamț pentru anul 2019 și bugetul aferent organizării manifestărilor; 

  
 Luând act de Expunerea de motive nr. 2606 din 19.02.2019 înaintată de Primarul oraşului 
Târgu Neamţ şi Raportul de specialitate nr. 2607 din 19.02.2019 întocmit de Direcţia Buget 
Contabilitate, RU si dezvoltare locala din cadrul Primăriei oraşului Târgu și Casa Culturii „Ion 
Creangă”; 
  În temeiul art. 36 alin.(1) şi alin.(2), lit. d, alin.(6), lit.a), punctele:1,4,5 și ale art. 45 
alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art. 1 – Se aprobă Programul aferent organizării manifestării „Zilele Ion Creangă”, ediția a 

XLIX-a – 1-3 martie 2019, conform Anexei1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 
Art. 2 – Se aprobă Bugetul de cheltuieli aferent organizării manifestării „Zilele Ion 

Creangă”, ediția a XLIX-a – 1-3 martie 2019, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre, parte 
integrantă a acesteia; 

Art. 3 - Primarul oraşului Târgu Neamţ, în calitate de ordonator principal de credite va urmări 
modul în care Direcţia Buget Contabilitate, RU şi dezvoltare locală, din cadrul Primăriei oraşului 
Târgu Neamţ şi Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamţ, vor lua toate măsurile necesare pentru 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri ; 

Art. 4 -  Secretarul oraşului Târgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 

   
                 Iniţiator, 
Primarul oraşului Târgu Neamţ, 
       Vasilică HARPA                       Avizat pentru legalitate, 
                               Secretar al oraşului Târgu Neamţ, 

               Consilier Juridic Isabela Sabin 
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU NEAMŢ 
Nr. 2606 din 19.02.2019 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind aprobarea Programului și a bugetului aferent organizării 

manifestării „Zilele Ion Creangă”, ediția a XLIX-a, 1-3 martie 2019 

      

Prezenţa remarcabilă în planul cultural al Casei Memoriale „Ion Creangă”, pledează în 
favoarea desfășurării unor ample manifestari dedicate vieții și operei marelui scriitor. Organizarea 
de manifestări culturale în această zonă determină implicit promovarea valorilor naționale, precum 
și imaginea Orașului Târgu Neamț, atât pentru publicul specializat în domeniul culturii și 
literaturii (academicieni, scriitori, artisti, profesori, studenti, elevi), cât și pentru turiștii care 
tranzitează în număr mare orașul nostru. 

In fiecare an, prin programele manifestarii dedicate Zilelor ”Ion Creangă” se creează 
evenimente care evidențiază personalitatea creatoare a marelui scriitor, precum și modul în care 
membrii comunității de toate vârstele, de la preșcolari până la adulți, înțeleg să-și omagieze 
patronul lor spiritual, pe Ion Creangă, cel care a făcut cunoscut Humuleștiul în toate colțurile 
lumii.   

În acest an, Autoritatea Locală a Orașului Târgu Neamț intenționează să organizeze “Zilele 

Ion Creangă” , editia a XLIX-a, în perioada 1-3 martie 2019, conform Anexei Program. Cu acest 
prilej, sunt propuse urmatoarele activități: 

� Lansări de carte: Aurelian Silvestru – Cavalerul cu aripi de petale, Daniel Corbu – Ion 

Creangă. Integrala operei si Ion Creangă. Scrisori, Manuscrise, Anecdote 

� Recital de poezie al actorului Dorel Vișan: Omul şi taina lui  
� Concurs de desene inspirate din opera scriitorului, dedicat elevilor de clase primare din 

școlile din oraș și împrejurimi 
� Concurs de lectura din opera lui Creangă, dedicat elevilor de gimnaziu din oraș și 

împrejurimi şi Concurs de creație literară spontană, dedicat elevilor de liceu din oraș și 
împrejurimi 

� Expozitie : Bojdeuca la 100 de ani 
� Concert: „Seară de lied şi operă” cu surorile soprane: Claudia Caia şi Olga Caia Murariu 
� Acordarea Trofeului “Ion Creangă” în cadrul sărbătorii Oameni de poveste 
� Cultură şi spiritualitate cu actorul Dorel Vişan 
� Expoziţii de pictură şi „Mărţişoare pentru mama” 

 Având în vedere faptul că în perioada 1-3 martie 2019 ne propunem să organizăm 
manifestarea „Zilele Ion Creangă”, editia a XLIX-a și luând în considerare că acest eveniment va 
determina implicit promovarea oraşului Târgu Neamţ, precum şi focalizarea atenţiei publice spre 
susţinerea patrimoniului cultural local, am iniţiat proiectul de hotărâre anexat, pe care îl supun 
dezbaterii şi aprobării dumneavoastră. 

 
Iniţiator, 

Primarul oraşului Târgu Neamţ 
Vasilică HARPA 

 
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU NEAMŢ                            
DIRECȚIA BUGET CONTABILITATE     Aprob, 
CASA CULTURII “ION CREANGĂ”                                          Primar, 
Nr. 2607 din 19.02.2019                                                 VASILICĂ HARPA 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea Programului și a bugetului aferent organizării 

manifestării „Zilele Ion Creangă”, ediția a XLIX-a, 1-3 martie 2019 

    
 Art. 36  alin.(1) şi alin.(2), lit. d, alin.(6), lit. a), pct.1, 4, 5 şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
stipulează faptul că în atribuţiile Consiliului Local se regăseşte şi organizarea de activităţi 
culturale, artistice şi de agrement precum şi alocarea de sume din bugetul local pentru derularea 
unor astfel de activităţi. 
 Prezenţa remarcabilă în planul cultural al Casei Memoriale „Ion Creangă”, pledează în 
favoarea desfășurării unor ample manifestări dedicate vieții și operei marelui scriitor. Organizarea 
de manifestări culturale în această zonă determină implicit promovarea valorilor naționale, precum 
și imaginea Orașului Târgu Neamț, atât pentru publicul specializat în domeniul culturii și 
literaturii, cât și pentru turiștii care tranzitează în număr mare orașul nostru. 

Autoritatea Locală a Orașului Târgu Neamț prin Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu 
Neamț, în parteneriat cu Fundaţia Culturală „Ion Creangă” şi Complexul Muzeal Judeţean Neamţ 
intenționează să organizeze „Zilele Ion Creangă”, ediţia a XLIX-a, în perioada 1-3 martie 2019, 
conform Anexei Program. Cu acest prilej, sunt propuse următoarele activități: 

� Lansări de carte: Aurelian Silvestru – Cavalerul cu aripi de petale, Daniel Corbu – Ion 
Creangă. Integrala operei si Ion Creangă. Scrisori, Manuscrise, Anecdote 

� Recital de poezie al actorului Dorel Vișan: Omul şi taina lui  
� Concursuri de: desene inspirate din opera scriitorului, dedicat elevilor de clase primare, 

de lectura din opera lui Creangă, dedicat elevilor de gimnaziu, de creație literară spontană, dedicat 
elevilor de liceu  

� Expozitii : Bojdeuca la 100 de ani, Mărţişoare pentru mama, pictură 
� Concert: „Seară de lied şi operă” cu surorile soprane: Claudia Caia şi Olga Caia Murariu 
� Acordarea Trofeului “Ion Creangă” în cadrul sărbătorii „Oameni de poveste” 
� Cultura si spiritualitate cu actorul Dorel Vişan 

 Având în vedere interesul de a promova atât personalitatea creatoare a marelui scriitor Ion 
Creangă cât şi arealul turistic al zonei solicităm spre aprobare programul de activităţi detaliat 
conform Anexei 1, precum şi bugetul în funcţie de sursele de finanţare  conform Anexei 2. 

 
 
Administrator Public,  

 Geanina Fedeleș 
 

 
Direcția Buget-Contabilitate  
Dir. Iosub Ecaterina  
  
 
Casa Culturii „Ion Creangă” 
Director Interimar Cristina Cosma 

 



ANEXA 1 la HCL nr._________din______________ 
 

PROGRAM  
,,ZILELE ION CREANGĂ”, Ediția a XLIX-a 

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR – 1-3 martie 2019 
 

VINERI, 1 martie 2019  
Orele 900 – 1700 – Muzeul de Istorie şi Etnografie, Târgu Neamţ - Expoziţia ,,Bojdeuca la 100 de ani” 
Ora 1000 - Vernisarea Expoziţiei ,,Bojdeuca la 100 de ani” şi lansare de carte: Gheorghe Simon - Fractalia 

Orele 900 – 1700 – Casa Culturii ,,Ion Creangă”, Târgu-Neamț: Expoziţie de pictură: Primăvara mea, de 
Vasile-Vleju Andrei 

Expoziţie „Mărţişoare pentru mama”, lucrări ale copiilor din oraş realizate în Atelierele hand-made, în 
parteneriat cu Clubul Copiilor 

Orele 930 – 1130 – Sala de festivităţi a Colegiului Național ,,Ștefan cel Mare”, Târgu-Neamț: 
Lansări de carte: Aurelian Silvestru – Cavalerul cu aripi de petale 

Daniel Corbu – Ion Creangă. Integrala operei, Ion Creangă scrisori, manuscrise, anecdote 

Ora 1200 - Muzeul Memorial ,,Ion Creangă” din Humulești:  
Deschiderea oficială a Zilelor ,,Ion Creangă” (primirea invitaților, moment artistic susținut de elevii Școlii 

Gimnaziale ,,Ion Creangă” din Humulești).  
Orele 1300-1500 – Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare”, Târgu-Neamț:  

Concursuri tematice adresate elevilor: Concursul de pictură (adresat elevilor din clasele I-IV), Concursul de 
lectură (pentru elevii din clasele V-VIII), Concursul de creație literară (adresat liceenilor).  

 
SÂMBĂTĂ, 2 martie 2019 

Pe urmele copilăriei lui Ion creangă – Excursie la Pipirig  
Orele 900 – 1700 – Muzeul de Istorie şi Etnografie, Târgu Neamţ - Expoziţia ,,Bojdeuca la 100 de ani” 
Orele 900 – 1700 – Casa Culturii ,,Ion Creangă”, Târgu-Neamț: Expoziţie de pictură: Primăvara mea, de 

Vasile-Vleju Andrei 
Expoziţie „Mărţişoare pentru mama”, lucrări ale copiilor din oraş realizate în Atelierele hand-made, în 

parteneriat cu Clubul Copiilor 
Ora 1700 – Casa Culturii ,,Ion Creangă”, Târgu-Neamț: - Premierea concursurilor tematice 
Orele 1730-1900 - Casa Culturii ,,Ion Creangă”, Târgu-Neamț: Spectacol Dorel Vișan: Omul şi taina lui  

 
DUMINICĂ, 3 martie 2019 

Orele 900 – 1700 – Muzeul de Istorie şi Etnografie, Târgu Neamţ - Expoziţia ,,Bojdeuca la 100 de ani” 
Orele 900 – 1700 – Casa Culturii ,,Ion Creangă”, Târgu-Neamț: Expoziţie de pictură: Primăvara mea, de 

Vasile-Vleju Andrei 
Expoziţie „Mărţişoare pentru mama”, lucrări ale copiilor din oraş realizate în Atelierele hand-made, în 

parteneriat cu Clubul Copiilor 
Orele 1400- 1530 - Casa Culturii ,,Ion Creangă”, Târgu-Neamț: „Cultură şi spiritualitate” cu actorul Dorel Vişan 
Orele 1630-1700 - Casa Culturii ,,Ion Creangă”, Târgu-Neamț: Acordarea Trofeului ,,Ion Creangă” – premierea 

persoanelor din comunitate care fac cinste locurilor și oamenilor – ,,Oameni de poveste”, ediția a III-a. 
Ora 1700 -  Casa Culturii ,,Ion Creangă”, Târgu-Neamț - Concert: „Seară de lied şi operă” cu surorile soprane: 

Claudia Caia şi Olga Caia Murariu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Anexa 2 la HCL nr._____din______________ 

  
BUGET-  Evenimente organizate în perioada 1 - 3 martie 2019 

ZILELE ,,ION CREANGĂ”, EDIȚIA a XLIX-a  
 

 Consiliul Local Târgu Neamţ 
Nr. 

Crt 

Activitate Tip cheltuieli Suma 

1 Deschiderea oficială Protocol 100 pers x 15 lei / pers 1500 lei 2050 lei 

Invitaţii program 
150 buc x 3 lei  

 

450 lei 

Afişe 20 buc x 5 lei 100 lei 

2 Lansări de carte 
                                                                                                                             
 

Protocol 1000 lei 3600 lei 

Suveniruri invitaţi 1600 lei 

Achizitie cărti lansate 1000 lei 

3 „Oameni de poveste” 5 buc aranjamente florale x 60 lei/ buc 300 lei 900 lei 

Plachete „Oameni de poveste” 
5 buc x 120 lei  

600 lei 

4 Cazare şi masă invitaţi 
 

- Masa festivă 
- Cazare invitaţi 
- Masa invitaţi 

6000 lei 

5 Dulciuri copii pentru activităţile: 
- Deschidere oficială și concursuri 

 

- 100 copii x 5 lei = 500 lei 
500 lei 

6 Concursuri tematice adresate elevilor 
- Pictură – clasele primare 

- Lectură – clasele gimnaziale 

- Creaţie – clasele liceale 

Premii: 
Loc I: 3 premii x 150 lei = 450 lei 
Loc II: 3 premii x 100 lei = 300 lei 
Loc III: 3 premii x 50 lei = 150 lei 

900  lei 
 
 
 

1100 lei 

Diplome concursuri tematice 
100 buc x 2 lei  

200 lei 

 
7 Promovare eveniment 4000 lei 

8 Albume eveniment 150 buc x 30 lei/buc 4500 lei 

9 Spectacol „Omul şi taina lui”-  Dorel 
Vişan 

 

Onorariu Dorel Vişan  – 5500 lei 
Invitaţii spectacol 300 buc x 1,5 lei = 450lei 

5950 lei 

10 Dialog cultură şi spiritualitate: Dorel 
Vişan  

Onorariu Dorel Visan – 2200 lei 
Invitatii 300 buc x 1,5 lei = 450 lei 

2650 lei 

11 Concert: „Seară de lied şi operă”  Onorarii artisti – 4500 lei 
 Invitatii program 300 buc.x1,5 lei – 450 lei 

4950 lei 

TOTAL GENERAL 36.200 lei 
 

 


