
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU NEAMŢ 
 

PROIECT 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea actualizării Calendarului activităţilor Casei Culturii „Ion Creangă” Târgu 
Neamţ pentru anul 2019 şi bugetul aferent organizării manifestărilor 

 
 Consiliul Local al oraşului Târgu Neamţ; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
Având în vedere prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
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 HCL nr. 127 din 23.04.2019 prin care s-a aprobat actualizarea 
Calendarului activităţilor Casei Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamţ pentru anul 2019 şi bugetul 
aferent organizării manifestărilor; 

Analizând Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 13943 din 02.10.2019, înaintat de 
Primarul oraşului Târgu Neamţ şi Raportul de Specialitate întocmit de Casa Culturii „Ion 
Creangă”, înregistrat cu nr. 13942 din 02.10.2019; 

În temeiul art.129 alin (2), lit.d, alin. (7) lit.a şi d, şi ale art.139 alin (2), din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ. 

 
H OTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.  Se  aprobă Aprobă actualizarea Calendarului activităţilor Casei Culturii „Ion Creangă” 
Târgu Neamţ pentru anul 2019 şi bugetul aferent organizării manifestărilor, conform Anexei la 
prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

REPARTIZAT LA : 
ComisiileConsiliului local nr. 1, 2 si 3 
DirecȚia Buget-Contabilitate, RU și dezvoltare locală     
Data depunere avize/rapoarte:       .10.2019/       
.10.2019 
             Primar,              Secretar general, 
Harpa Vasilică                       jr. Sabin Isabela 

 
 
 
 



Art.2.  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.3. Secretarul general al 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 
Nr. 13943 / 02.10.2019 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Calendarului activităţilor Casei Culturii 

„Ion Creangă” Târgu Neamţ pentru anul 2019 şi bugetul aferent organizării manifestărilor  
 

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 scopul realizării principalelor obiective propuse, având în vedere încadrarea într-un buget 
mai mic, luând în considerare manifestări propuse la nivel judeţean sau naţional, precum şi faptul 
că unele manifestări din trimestrul I s-au realizat cu un buget mai mic,este necesară actualizarea 
Calendarului activităţilor Casei Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamţ pentru anul 2019 şi bugetul 
aferent organizării manifestărilor. 

Calendarul actualizat al activităţilor Casei Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamţ pentru anul 
2019 şi bugetul aferent organizării manifestărilor, se regăseşte în Anexă. 

Față de cele arătate mai sus, vă adresez rugămintea să analizati şi să dispuneti aprobarea     
Proiectului de Hotărâre privind aprobarea actualizării Calendarului activităţilor Casei Culturii 
„Ion Creangă” Târgu Neamţ pentru anul 2019 şi bugetul aferent organizării manifestărilor. 

 
 

 
 
 

Primarul oraşului Târgu Neamţ, 
Vasilică HARPA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU NEAMŢ       
CASA CULTURII „ION CREANGĂ”      Aprob,   
Nr. 13942 / 02.10.2019       Primar, 

         VASILICĂ HARPA 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Calendarului activităţilor Casei Culturii 

„Ion Creangă” Târgu Neamţ pentru anul 2019 şi bugetul aferent organizării manifestărilor  
 

Viaţa culturală se află într-o interdependenţă organică permanentă cu viaţa economică a 
zonei, fapt ce se manifestă şi se reflectă în combinaţia armonioasă a componentelor sociale, 
culturale, sportive şi de agrement. Implicarea tuturor partenerilor, fie că reprezintă societatea 
civilă, administraţia publică sau grupuri de interese, este cheia realizării obiectivelor strategice 
culturale. 

Îndatorirea noastră, ca instituţie de cultură, este de a crea şi conserva cultura, de a 
revigora viaţa spirituală locală, iar sensul tuturor manifestărilor culturale pe care le organizăm, 
este acela de a salva şi de a crea valori umane prin dialog intercultural, de a păstra şi promova 
valorile tradiţionale, de a dezvolta capacitatea de creaţie şi de manifestare a talentelor, de a asigura 
petrecerea timpului liber în mod plăcut şi instructiv. 

- Obiectivele noastre: 
- încurajarea activităţilor de valorificare a resurselor culturale locale; 
- continuarea manifestărilor culturale tradiţionale; 
- explorarea unor tematici noi pentru spectacole, concursuri, expoziţii; 
- transformarea evenimentelor locale – tip festival, în evenimente cu impact naţional; 
- atragerea tinerilor spre domenii noi de exprimare artistică; 
- sprijinirea grupurilor artistice de amatori pentru a participarea la festivaluri şi 

concursuri naţionale şi internaţionale; 
- continuarea colaborării cu instituţiile şcolare locale şi asigurarea unui cadru de 

manifestare şi emancipare a tinerilor; 
- organizarea de activităţi dedicate persoanelor în vârstă; 
- promovarea parteneriatelor interculturale; 
În scopul realizării acestor principale obiective, ne-am propus pentru anul 2019, 

activităţile cuprinse în Anexă.  
Baza legală: 

• Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale 
În temeiul art.129 alin (2), lit.d, alin. (7) lit.a şi d, şi ale art.139 alin (2), din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, vă adresăm rugămintea să analizaţi şi să dispuneţi aprobarea 
Proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării Calendarului activităţilor Casei Culturii „Ion 
Creangă” Târgu Neamţ pentru anul 2019 şi bugetul aferent organizării manifestărilor. 

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



Anexa 
CASA CULTURII “ION CREANGĂ” TG.NEAMŢ  

 
 

PROGRAMUL  MANIFESTĂRILOR  CULTURALE  2019 
 
 

Nr.  
Crt. 

MANIFESTAREA CULTURALĂ DETALIEREA 
ACTIVITĂŢII 

DATA SUMA  
LEI 

1. Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou Festival – concurs al formaţiilor de 
datini şi obiceiuri 

2 ianuarie - 

2. „Eminesciana” Expoziţie, lansare de carte, 
spectacol literar-muzical 

15 ianuarie 1.300 

3. Unirea Principatelor Române Simpozion, program artistic 24 ianuarie - 
4. „Valentine’s Day” Spectacol de „Valentine’s Day” 14 februarie - 
5. „ Dragobetele sărută fetele!” Spectacol dedicat zilei de 

Dragobete 
24 februarie - 

6. Spectacol de teatru pentru copii Spectacol de teatru februarie - 

7. Spectacol de teatru pentru adulţi Teatru pentru adulţi februarie - 

8. Ateliere hand- made “Mărţişorul românesc” Ateliere hand-made Februarie-martie - 

9. Zilele “Ion Creangă” Expoziţii, simpozioane, 
spectacole, lansări de carte 

1-3 martie 35.600 

10. 1-8 martie „Mama prin ochi de copil” Expoziţie de mărţişoare, desene etc., 
cu participarea grădiniţelor şi şcolilor 
din oraş 

1-8 martie - 

11. “Pentru tine , draga doamnă “ Spectacol dedicat în 
exclusivitate femeilor 

7 martie - 

12. Ziua Mondială a Poeziei Masă rotundă martie - 

13. Conferinţe - meditaţie Conferinţe pe teme religioase în 
duminicile din Postul Paştelui. 

martie -aprilie - 

14. Zilele Francofoniei Festival francofon 20 martie 
26 martie 

- 



15. Spectacol de teatru pentru copii Teatru pentru copii martie - 

16. Spectacol de teatru pentru adulţi Teatru pentru adulţi martie - 

17. Ziua Mondială a Apei Atelier pictură 22 martie - 

TOTAL CHELTUIELI TRIMESTRUL I 36.900 
18. Ateliere hand-made: ouă încondeiate Ateliere hand-made aprilie - 

19. Spectacol de teatru pentru copii Teatru pentru copii aprilie - 

20. Spectacol de teatru pentru adulţi Teatru pentru adulţi aprilie - 

21. Conferinţă religioasă în Postul Paştelui 
 

Conferinţă religioasă, expoziţie-
vernisaj, concert de muzica 
religioasa, targ de carte 

21 aprilie - 

22. Festivalul „Bucuria Luminii”, ediţia a XI-a Spectacol, expoziţii etc. 30 aprilie 2.100 

23. Premiul Naţional de Proză “Ion Creangă” – “OPERA OMNIA” 
 
 

Proiect cultural - 182 de ani de 
la naşterea marelui scriitor. 

1 mai 5.000 

24. Festival B-Zone Folk România Festival internaţional de muzică 
folk 

2-5 mai - 

25. Ziua Europei; Ziua Independenţei României; Ziua Victoriei 
Împotriva Fascismului 

Program artistic, expoziţii, 
simpozion 

9 mai 800 

26. Cupa Cetăţii Neamţ Concurs de dans sportiv – 
Latino Impact Tg.Neamţ 

20 mai - 

27. Conferinţă: “După amieze culturale la Tg.Neamţ” Conferinţă mai 1.600 

28. Spectacol de teatru pentru copii Teatru pentru copii mai - 

29. Spectacol de teatru pentru adulţi Teatru pentru adulţi mai - 

30. Ziua Internaţională a Copilului Personaje de poveste; desene pe 
asfalt; spectacol, animatie, ateliere 

1 iunie 9.300 

31. Înălţarea Domnului - Ziua Eroilor - Depuneri de coroane, program 
artistic 
-expoziţie documentară 

6 iunie 1.000 



32. Festivalul Best Pop Rock BEST POP ROCK 
MUSIC FESTIVAL, 
ediţia a III-a - Asociaţia 
Culturală DoMiDance 

iunie  

- 

33. Sărbătoarea Iei -Festival de Folclor „Dragoş-
Vodă în Ţinutul Zimbrului” – 
Asociaţia Ansamblul „Ozana”  
Expoziţie de costume populare 
româneşti; expoziţii de ii; meşteri 
populari 
 

24 iunie 4.700 

34. Conferinţă: “După amieze culturale la Tg.Neamţ” Conferinţă iunie - 

35. Spectacol de teatru pentru copii Teatru pentru copii iunie - 

36. Spectacol de teatru pentru adulţi Teatru pentru adulţi iunie - 

37. Ziua Drapelului României Moment festiv 26 iunie - 
38. Zilele Cetăţii Festival Medieval Spectacole, expoziţii, târguri, 

etc. 
1-4 iulie  

TOTAL CHELTUIELI TRIMESTRUL II 24.500 
39. Ziua Imnului Naţional Moment festiv 29 iulie - 
40. Spectacol de teatru pentru copii Teatru pentru copii iulie - 
41. Spectacol de teatru pentru adulţi Teatru pentru adulţi iulie - 
42. Spectacol folcloric Spectacol folcloric cu participarea 

ansamblurilor din cadrul 
Festivalului Internaţional 
“Ceahlăul” 

 2 august 10.000 

43. Ziua Limbii Române Simpozion şi recital de versuri din 
lirica românească 

31 august - 

44. Spectacol de teatru pentru copii Teatru pentru copii august - 

45. Spectacol de teatru pentru adulţi Teatru pentru adulţi august - 

46. Zilele Oraşului -Spectacole, expoziţii, 
conferinţe etc. 
 

7 - 9 
septembrie 

 



47. Conferinţă: “După amieze culturale la Tg.Neamţ” conferinţă septembrie - 

48. Spectacol de teatru pentru copii Teatru pentru copii septembrie - 

49. Spectacol de teatru pentru adulţi Teatru pentru adulţi septembrie - 

TOTAL CHELTUIELI TRIMESTRUL III 10.000 
50. Ziua vârstei a treia Spectacol dedicat seniorilor 1 octombrie 31.500 
51. Săptămâna educaţiei Seminarii, simpozioane, work-

shopuri, expoziţii – cu   
participarea şcolilor din oraş 

octombrie - 

52. Iarmarocul de toamnă Târg de meşteşuguri, de 
blănuri, de fructe-legume, 
concursuri etc. 

octombrie 2.500 

53. Spectacol de teatru pentru copii Teatru pentru copii octombrie - 

54. Spectacol de teatru pentru adulţi Teatru pentru adulţi octombrie - 

55. Expoziția ”Galeria Eroilor” Expoziție  – Asociaţia “De la inimă 
la inimă” – Chișinău 

7 – 9 octombrie 1.350 

 
56. Festival de dans „Magia dansului” Festival naţional de dans pentru 

copii – Asociaţia “Magia copilăriei” 
26 - 27 octombrie 15.100 

 

57. Ziua Vânătorilor de Munte -Moment festiv 
-Întâlniri cu veterani de război, 
acordare de diplome, vizionare de 
filme documentare, concert de 
fanfară  

3 noiembrie 3.000 

58. Ziua Patrimoniului Naţional Conferinţă 16 noiembrie - 
59. Spectacol de teatru pentru copii Teatru pentru copii noiembrie - 
60. Spectacol de teatru pentru adulţi Teatru pentru adulţi noiembrie - 
61. „Eu vreau să fiu o stea” Festival de muzică uşoară 

pentru copii şi tineret 
decembrie - 

62. Ziua Naţională a României  Moment festiv, simpozion  1 decembrie 1.500 

63. Moş Nicolae la Tg.Neamţ Spectacol şi daruri pentru copii 5 decembrie 4.000 



64. Zilele “Ion Creangă” Conferinţă, concert colinde, 
lansări de carte 

decembrie - 

65. Spectacol de teatru pentru copii Teatru pentru copii decembrie - 

66. Spectacol de teatru pentru adulţi Teatru pentru adulţi decembrie - 

67. Moş Crăciun la Tg.Neamţ Spectacol pentru copii, 
surprize… 

23 decembrie 4.210 

68. Naşterea Domnului – Concert de Crăciun Concert   decembrie - 
69. Revelionul pensionarilor  decembrie - 
70. La trecerea dintre anii 2019 – 2020 - Revelion Spectacol, artificii 31 decembrie - 

TOTAL CHELTUIELI TRIMESTRUL IV 63.160 
                                                                                                                             Total general 134.560 

 
 
 

 
 

Director, 
COSMA CRISTINA 


