ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÂRGU NEAMŢ
PROIECT
HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Programului de activitati şi a Bugetului aferent organizării
activităţii de 1 iunie – Ziua Internaţională a Copilului
Consiliul Local al oraşului Târgu Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
Luând în considerare HCL nr. 304 din 19.12.2018 prin care s-a aprobat Calendarul
activităţilor Casei Culturii “Târgu Neamţ” pentru anul 2019 şi bugetul aferent organizării
manifestărilor;
Analizând Expunerea de motive nr. 157 din data de 17.04.2019, înaintată de
Primarul oraşului Târgu Neamţ şi Raportul de Specialitate întocmit de Casa Culturii ”Ion Creangă”
Târgu Neamt;
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 Zilei Internaţionale a Copilului
in data de 1 iunie, conform anexei 1.
Art.2. Se aprobă Bugetul aferent orgnizării activităţii dedicate Zilei Internaţionale a Copilului in
data de 1 iunie, conform anexei 2.;
Art.3. Primarul oraşului Târgu Neamţ, în calitate de ordonator principal de credite va urmări
modul în care Casa Culturii “Ion Creangă” Târgu Neamţ va lua toate măsurile necesare pentru
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;
Art.4. Secretarul Oraşului Târgu Neamţ va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor si
persoanelor interesate.
INITIATOR,
PRIMAR,
Harpa Vasilică
AVIZAT LEGALITATE,
S E C R E T A R,
Jur.Sabin Isabela

ANEXA nr.1 la HCL nr. __din __________

Programul activităţii de 1 iunie - Ziua Internaţională a Copilului

Orele : 11.00 – 18.00
–Desene pe asfalt - tematic ;
- Animatie: Facepainting, baloane cu forme, mimi, statui vii, personaje cu
picioroange s.a…
– Program artistic pentru copii sustinut de soliştii vocali talentaţi ai şcolilor din oraş;
– Program artistic de dansuri moderne si contemporane
– Dans modern prezentat de micii copii- «Piticii lui Dya » ;
– Spectacol de teatru pentru copii
- Ateliere de creatie pentru copii
- Spectacol de magie

ANEXA NR.2 la HCL nr.___din ___________

Bugetul aferent organizării activităţii de 1 Iunie
- Ziua Internaţională a Copilului

Onorariu animatori “ Funny Art”:
650 ron* 1 reprezentaţie spectacol teatru copii = 650lei
650 lei * 1reprezentaţie spectacol de magie=650
Ateliere de creaţie pentru copii 2 h*70 lei/ora =140 lei
Face painting – 2 reprezentaţii * 70 lei = 140 lei
Personaje animaţie, jocuri, ateliere... 2h * 70 lei/ora=140 lei
Statui vii – 2 reprezentaţii * 70lei = 140 lei
Personaje pe picioroange – 2 reprezentaţii * 130= 260 lei
Costuri cheltuieli transport si cazare = 880 lei
Total =3000 ron
Materiale consumabile pentru animaţie:
1 leu * 90 buc = 90 lei - baloane
12 lei buc.*100 buc.= 120 lei – cretă asfalt
13 lei /buc. * 100 buc.= 130 lei – acuarele
8 lei/set * 20 buc.= 160 - pensoane
3 lei buc *200 buc=600 lei – steguleţe personaje
desene animate
Total = 1100 lei
Dulciuri pentru toti copiii prezenţi la această activitate - 1000 lei
Total= 5.100 ron
Onorariu spectacol artisti: Total = 5.900 lei
Totalul bugetului aferent Zilei de 1.06.2019 = 11.000 lei

PRIMĂRIA ORAȘULUI TÂRGU NEAMȚ
Casa Culturii”Ion Creangă” Tg.Neamţ
Nr.157 din 17.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Programului şi Bugetului aferent organizării
activităţii Ziua Internationala a Copilului – 01.06.2019
În fiecare an, in prima zi de vara, se celebrează Ziua Internationala a Copilului, prilej de a
sărbători cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecarui om - copilăria.
Ziua Internaţională a Copilului - 1 iunie a intrat in istorie la Geneva, in anul 1925, unde s-a
ţinut Conferinţa Mondială pentru bunăstarea copiilor.
In această zi fiecare dintre noi işi aminteşte de momentele frumoase ale copilăriei, retrăind-o
prin ochii oricărui copil. 1 Iunie –Ziua Internaţională a copilului - este ziua în care toţi copiii
trebuie să se simtă bine, să se bucure din plin de această zi, să primească cadouri, să se distreze
impreună, să se felicite.
Cu această ocazie, în data de 1 iunie, incepând cu ora 11.00, in Parcul Central din Târgu
Neamţ, va avea loc activitatea dedicată Zilei Internaţionale a Copilului.

Primarul oraşului Târgu Neamţ
Vasilică Harpa

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU NEAMŢ
Casa Culturii Ion Creangă
Nr 157.din 17.04.2019

Aprob,
Primar,
VASILICĂ HARPA

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Programului şi Bugetului aferent organizării
activităţii De 1 iunie - Ziua Internaţională a Copilului
În data de 1 iunie incepând cu ora 11.00, in parcul central din Târgu Neamţ, va avea
loc activitatea dedicată Zilei Internaţionale a Copilului.
Ziua de 1 iunie va fi organizată de Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamt.
Şi în anul 2019, ziua de 1 Iunie va fi sărbătorită, cu participarea trupei Funny Art din
Iasi: spectacol de teatru pentru copii, de magie, ateliere de creatie pentru copii, face painting,
personaje animatie, statuii vii, personaje cu picioroange s.a, copiii talentaţi ai şcolilor din oraş, cu
un program artistic de cântece, dansuri moderne şi de societate, participarea micuţilor copii: „Piticii
lui Dya” precum şi un program la liberă alegere. Programul şi bugetul evenimentului de 1 Iunie –
Ziua Internaţională a Copilului este cuprins în Anexa 1, respectiv Anexa 2.
Baza legală:
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
- Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale
- 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;
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 sa analizaţi şi să dispuneţi aprobarea Proiectului de hotârăre.
Faţă de cele arătate mai sus, vă adresez rugămintea să analizaţi şi să dispuneţi
aprobarea Proiectului de Hotărâre.

Director Casa Culturii
Cosma Cristina

Direcţia Buget-Contabilitate,
Dir. Iosub Ecaterina

Intocmit,
Popa Casiana

