
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU NEAMŢ 
 

PROIECT 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului şi a Bugetului aferent organizării  
Festivalului „Bucuria Luminii”, ediţia a XI-a, 30 aprilie 2019 

  
 Consiliul Local al oraşului Târgu Neamţ; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale; 
Luând în considerare HCL nr. 304 din 19.12.2018 prin care s-a aprobat Calendarul 

activităţilor Casei Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamţ pentru anul 2019 şi bugetul aferent 
organizării manifestărilor; 

Analizând Expunerea de motive înregistrată cu nr. 149 din 17.04.2019, înaintată de Primarul 
oraşului Târgu Neamţ şi Raportul de Specialitate întocmit de Casa Culturii „Ion Creangă”, 
înregistrat cu nr. 148 din 17.04.2019; 

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 Festivalului „Bucuria Luminii”, ediţia a XI-a - 30 aprilie 2019, 
conform Anexei 1.  
Art.2.  Se aprobă Bugetul aferent organizării Festivalului „Bucuria Luminii”, ediţia a XI-a - 30 

aprilie 2019, conform Anexei 2; 
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 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 comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 

 
INIŢIATOR, 

PRIMAR, 
Harpa Vasilică 

 
 

AVIZAT LEGALITATE, 
Secretar oraş, 

Cons Jr.Sabin Isabela 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU NEAMŢ 
CASA CULTURII „ION CREANGĂ”  
Nr. 149 / 17.04.2019 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotarare privind aprobarea Programului şi a Bugetului aferent organizării  

Festivalului „Bucuria Luminii”, ediţia a XI-a, 30 aprilie 2019 
 
Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamţ reprezintă, pentru comunitatea oraşului nostru, 

singurul spaţiu specific şi propice desfăşurării actului cultural. Îndatorirea instituţiei de cultură, 
este de a crea şi conserva cultura, de a crea şi promova valorile culturale, de a revigora viaţa 
spirituală locală prin diversificarea continuă a ofertei culturale, într-o strânsă şi permanentă 
colaborare cu Consiliul Local şi Primăria Oraşului Târgu Neamţ. 

Festivalul „Bucuria Luminii” este o manifestare culturală cu tradiţie, ce a ajuns în acest an 
la a XI-a ediţie, care se desfăşoară în una din zilele de Paşti, pentru promovarea tradiţiilor 
culturale, promovarea talentelor din orice domeniu şi organizarea petrecerii timpului liber al 
târgnemţenilor şi a turiştilor sosiţi în zonă, într-un mod cât mai plăcut şi frumos. 
 În temeiul art. 36, alin.9, precum şi art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere Programul manifestărilor culturale 2019 prezentat de Casa Culturii „Ion 
Creangă” Târgu Neamţ; 
 Faţă de cele arătate mai sus, vă adresez rugămintea să analizaţi şi să dispuneţi aprobarea  
Proiectului de hotărâre ce cuprinde activităţile şi bugetul aferent propuse de Casa Culturii „Ion 
Creangă” pentru organizarea Festivalului „Bucuria Luminii”, ediţia a XI-a, 30 aprilie 2019. 

 
 
 

Primarul oraşului Târgu Neamţ, 
Vasilică HARPA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU NEAMŢ       
CASA CULTURII „ION CREANGĂ”      Aprob,   
Nr. 148 / 17.04.2019        Primar, 

         VASILICĂ HARPA 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotarare privind aprobarea Programului şi a Bugetului aferent organizării  

Festivalului „Bucuria Luminii”, ediţia a XI-a, 30 aprilie 2019 
 

Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamţ reprezintă, pentru comunitatea oraşului nostru, 
singurul spaţiu specific şi propice desfăşurării actului cultural. Îndatorirea instituţiei de cultură, 
este de a crea şi conserva cultura, de a crea şi promova valorile culturale, de a revigora viaţa 
spirituală locală prin diversificarea continuă a ofertei culturale, într-o strânsă şi permanentă 
colaborare cu Consiliul Local şi Primăria Oraşului Târgu Neamţ. În acest sens, ne vom preocupa 
permanent de lărgirea orizontului de cunoaştere şi de cultură, de descoperirea şi promovarea 
talentelor din orice domeniu, de organizarea petrecerii timpului liber al târgnemţenilor, într-un 
mod cât mai plăcut, util şi constructiv. 

Festivalul „Bucuria Luminii” este o manifestare culturală cu tradiţie, ce a ajuns în acest an la 
a XI-a ediţie, care se desfăşoară în una din zilele de Paşti, pentru promovarea tradiţiilor culturale, 
promovarea talentelor şi pentru a oferi locuitorilor oraşului şi turiştilor veniţi în zona noastră 
posibilitatea de a petrece într-un mod cât mai frumos Sărbătorile Pascale. 

În acest an, ediţia a XI-a a Festivalului „Bucuria Luminii”, va avea loc pe 30 aprilie 2019, 
iar activităţile cuprinse în anexa nr.1, se vor desfăşura în Parcul Central de lângă Casa Culturii. 

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 şi a Bugetului aferent 

organizării Festivalului „Bucuria Luminii”, ediţia a XI-a, 30 aprilie 2019. 

 
 

        
Director Casa Culturii       Direcţia Buget-Contabilitate, RU şi dezvoltare locală 
     Cosma Cristina                                     Dir. Iosub Ecaterina 
              

 
 
 
 
 



ANEXA nr.1 la HCL nr. ______________ 
 

Programul  
Festivalului „Bucuria Luminii”, ediţia a XI-a,  
Parc - Grădina publică, 30 aprilie 2019 

 
 

15.00 – 18.00 – Expoziţie de ouă încondeiate, costume populare: Meşteri şi meşteşuguri  

  - Ateliere de încondeiat ouă de Paşti cu meşteri populari din Bucovina 

15.30 – Animaţie Funny Art Iaşi: personaje pe picioroange, mimi 

16.00 – Spectacol de teatru pentru copii: Păcală şi Tândală, prezentat de Funny Art Iaşi 

17.00 – Spectacol prezentat de Clubul Copiilor 

17.30 – Spectacol folcloric cu Ansamblurile Plăieşii şi Răzeşii   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       
  ANEXA nr.2 la HCL nr. ______________ 

 
 
 

BUGETUL 

 

Festivalului „Bucuria Luminii”, ediţia a XI-a,  
Grădina publică, 30 aprilie 2019 

 

 

Onorarii meşteri populari:             - 900 lei 

Prezentare spectacol de teatru: Păcală şi Tândală  

si animatori Funny Art Iaşi           - 1200 lei 

     

        Valoare totală buget: 2.100 lei 

 
 

 
 
 


