
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL  
ORAŞULUI  

TÂRGU-NEAMŢ 
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea Programului şi a bugetului aferent organizării manifestărilor dedicate Zilelor 

Oraşului Târgu Neamţ, ediţia a XXX-a, 4 – 6 / 8 septembrie 2020  

 
Consiliul local al oraşului Târgu-Neamţ, întrunit în sedinţa ________ 

 
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. 361 din 19.12.2019, prin care s-a aprobat Calendarul activităţilor 

Casei Culturii „Ion Creangă” Târgu-Neamţ pentru anul 2020 şi bugetul aferent organizării 
manifestărilor; 

Analizând Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 11.094 din 25.08.2020, înaintat de Primarul 
oraşului Târgu-Neamţ şi Raportul de Specialitate întocmit de Casa Culturii „Ion Creangă”, înregistrat 
cu nr. 11.084 din 25.08.2020;  

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. 

HOTĂRĂŞTE : 
Art. 1 – Se aprobă Programul şi bugetul aferent organizării manifestărilor dedicate Zilelor 

Oraşului Târgu Neamţ, ediţia a XXX-a, 4 - 8 septembrie 2020, conform Anexelor 1 şi 2 la prezenta 
hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

Art. 2 - Primarul oraşului Târgu-Neamţ, în calitate de ordonator principal de credite, prin 
compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi prin serviciile publice din 
subordinea Consiliului Local al oraşului Târgu-Neamţ va asigura aducerea 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 general oraş, 

            Cons. Jr.Sabin Isabela 
 

REPARTIZAT LA : 
Comisiile Consiliului local nr. 1, 2 si 3 
 
Direcția Buget-Contabilitate, RU și dezvoltare locală   
 
Data depunere avize/rapoarte:      .08.2020/  .08.2020 

 
Primar,                     Secretar general UAT, 

    Harpa Vasilică                       jr. Sabin Isabela 
 
 
 
 



 
 

          ORAŞUL TÂRGU- NEAMŢ 
      
 

     
 
Primar 
Nr.11.094 din 25.08.2020 
    

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului şi a Bugetului aferent organizării 

manifestărilor dedicate Zilelor Oraşului Târgu Neamţ, ediţia a XXX-a, 4 – 6/8 septembrie 2020   

 
Tradiţiile şi patrimoniul cultural reprezintă particularitatea prin care o comunitate locală îşi 

păstrează spiritul viu şi îşi manifestă energia şi forţa creatoare în spaţiul vital căreia îi aparţine. 

Târgu Neamţ, veche aşezare istorică, se înscrie pe axa evenimentelor culturale ce s-au instituit 

ca tradiţii ale urbei, fapt dovedit prin sărbătorile culturale care polarizează atenţia locuitorilor şi a celor 

care ne vizitează an de an. 

În acest context, aducem în atenţie cel mai important eveniment cultural ale oraşului Târgu 

Neamţ: 

În fiecare an, la început de toamnă, Zilele Oraşului Tîrgu Neamţ, reuşesc să aducă laolaltă un 

număr impresionant de oameni, locuitori ai oraşului, turişti atraşi de programul variat pe care 

autorităţile locale şi instituţiile de cultură, se străduiesc să-l realizeze, în fiecare an, cât mai atractiv şi 

interesant. Este sărbătoarea de suflet a oraşului înnobilată fiind de sărbătoarea creştină a Naşterii 

Maicii Domnului, din data de 8 septembrie, ocrotitoarea oraşului Târgu Neamţ. 

În perioada 4 – 8 septembrie, dorim să organizăm manifestările dedicate Zilelor Oraşului Târgu 

Neamţ, cu activităţi dedicate târgnemţenilor de toate vârstele şi categoriile.  

 Faţă de cele arătate mai sus, vă adresez rugămintea să analizaţi şi să dispuneţi aprobarea  

Proiectului de hotărâre privind Programul şi Bugetul aferent organizării manifestărilor dedicate Zilelor 

Oraşului Târgu Neamţ, ediţia a XXX-a, 4 – 8 septembrie 2020.   

 

 
 
 

Iniţiator, 
Primarul oraşului Târgu Neamţ, 

Vasilică HARPA 
 



 
 

          ORAŞUL TÂRGU- NEAMŢ 
      
 

     
CASA CULTURII „ION CREANGĂ” 
Direcţia Buget-Contabilitate, RU şi dezvoltare locală    Aprob,   
Nr. 147 / 24.08.2020 -11084/25.08.2020      Primar, 
            Vasilică HARPA 

                
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului şi a Bugetului aferent organizării 

manifestărilor dedicate Zilelor Oraşului Târgu Neamţ, ediţia a XXX-a, 4 – 6 / 8 septembrie 2020  

 

În fiecare an, la început de toamnă, Zilele Oraşului Tîrgu Neamţ, reuşesc să aducă laolaltă un 

număr impresionant de oameni, locuitori ai oraşului, turişti atraşi de programul variat pe care 

autorităţile locale şi instituţiile de cultură, se străduiesc să-l realizeze, în fiecare an, cât mai atractiv şi 

interesant. Este sărbătoarea de suflet a oraşului, înnobilată fiind de sărbătoarea creştină a Naşterii 

Maicii Domnului, din data de 8 septembrie, ocrotitoarea oraşului Târgu Neamţ. 

În perioada 4 – 6 / 8 septembrie 2020, dorim să organizăm a XXX-a ediţie a  manifestărilor 

dedicate Zilelor Oraşului Târgu Neamţ, cu activităţi realizate de târgnemţeni şi pentru târgnemţeni.  

Baza legală: 

• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

• OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

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 Proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Programului şi a Bugetului aferent organizării manifestărilor dedicate Zilelor Oraşului Târgu Neamţ, 

ediţia a XXX-a, 4 – 8 septembrie 2020,  prezentate în anexele 1 şi 2. 

 

        
      Casa Culturii „Ion Creangă”              Direcţia Buget-Contabilitate, RU şi dezvoltare locală 
     Dir.interimar Cosma Cristina                                 Dir. Iosub Ecaterina 
              

                                             
   
 



 
ANEXA nr.1 la HCL nr. ______________ 

 
 
 

BUGETUL 

 

manifestărilor dedicate Zilelor Oraşului Târgu Neamţ, ediţia a XXX-a, 2020  

 

Nr.crt. Activitatea Suma  

Buget local — TOTAL: 36.000 lei 

1 Dj Party  
(onorarii, lumini, sonorizare,etc.) 

6.000 

2 Proiecție de film în aer liber  
(transport,cazare, masă, echipamente, ecrane,sonorizare,etc.) 

10.000 

3 Animaţie pentru copii 
(baloane inscripţionate , pictură pe faţa şi/ sau personaje = 2.000 lei) 

Tresure Hunt = 2.000 lei, materiale  ateliere/fotografii=800 lei) 

4.800 

4 Simpozion “Cetăţeni de onoare/ProUrbe”  
(plachete, flori,etc.) 

600 

5 Te Deum - Slujbă religioasă “Naşterea Maicii Domnului” 
(pomeni, prosoape,  aranjamente flori, lumânări) 

600 

6 Sărbătorirea Cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie –  
(protocol/ flori/ premiere cupluri 300 lei/cuplu) 

14.000 

Casa Culturii „Ion Creanga” — TOTAL : 5.000 lei  

1 Concurs grafitti: „Glow in the dark – Anticovid”  
(vopsele, premii: locul 1=400 lei/locul ll=300 lei/locul lll=200 lei) 

2.500 

2 Spectacole  artiști locali 2.500 

 TOTAL BUGET eveniment 41.000 lei 

 

     

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA nr.2 la HCL nr. _______ 

 
Zilele Orașului Târgu-Neamț  

- Ediția a XXX– a 
PROGRAM 04 –06 / 08 septembrie 2020 

 
 

Vineri 04 septembrie 2020 
 
Orele 16.00 – 19.00 - Parc Central 

• Târgul producătorilor locali 

• Spectacol artiști locali 
Orele 19.00-21.00, Stadion 

• Proiecție de film în aer liber 
 

Sâmbătă 05 septembrie 2020 
 
Orele 10.00 – 19.00 - Parc Central 

• Târgul producătorilor locali 

• Spectacol artiști locali 
 
Orele 19.00-21.00, Stadion 

• Proiecție de film în aer liber 
 

• Concurs grafitti: „Glow in the dark – Anticovid” 

• Dj Party 
 
 

Duminică 06 septembrie 2020 
 
 

• Decernarea distincțiilor ProUrbe 
 
Orele 10.00 – 19.00 - Parc Central 

• Târgul producătorilor locali 

• Spectacol artiști locali 
 
Orele 19.00-21.00, Stadion 

• Proiecție de film în aer liber 
 
 

Marți 08 septembrie 2020  
 

Ora 12.00, Piața „Adormirea Maicii Domnului” 
• Te Deum la Zilele Orașului 

 


