
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL  
ORAŞULUI  

TÂRGU-NEAMŢ 
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

Privind aprobarea Programului și a bugetului aferent organizării activității „Promovăm 

tradițiile: Mărţişorul românesc”, 18 februarie - 15 martie 2021  

 

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

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 Calendarul activităţilor Casei Culturii „Ion Creangă” Târgu-Neamţ 

pentru anul 2021 şi bugetul aferent organizării manifestărilor; 
Analizând Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 28 din 18.02.2021, înaintat de Primarul 

oraşului Târgu-Neamţ şi Raportul de Specialitate întocmit de Casa Culturii „Ion Creangă”, 
înregistrat cu nr. 29 din 18.02.2021;  

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 și bugetul aferent organizării activității „Promovăm tradițiile: 

Mărţişorul românesc”, 18 februarie - 15 martie 2021, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre, 
parte integrantă a acesteia. 

Art. 2 - Primarul orașului Târgu-Neamţ, în calitate de ordonator principal de credite, prin 
compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului și prin serviciile publice din 
subordinea Consiliului Local al orașului 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. : 1,2,3 

Direcţia  Buget Contabilitate,  Resurse Umane si  

Dezvoltare Locala 

 

Data depunere avize/rapoarte:   ______ /  ________ 

 

Primar,                    Secretar general UAT, 

 Vasilică HARPA                     Jr. Isabela SABIN 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ 
Direcţia buget contabilitate, RU şi dezvoltare locală 
Casa Culturii „Ion Creangă” 
Nr. 28 / 18.02.2021 
 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului și a bugetului aferent organizării 

activității „Promovăm tradițiile: Mărţişorul românesc”, 18 februarie - 15 martie 2021  

 
 

Obiectivele principale ale Casei Culturii „Ion Creangă” sunt de a păstra şi promova valorile 
tradiţionale, de a dezvolta capacitatea de creaţie şi de manifestare a talentelor, de atragere a tinerilor 
pentru învățarea meșteșugurilor, tradițiilor și de a colabora cu instituţii şcolare, culturale  pentru 
asigurarea unui cadru de manifestare şi emancipare a tinerilor 

 „În cultură nimic nu trebuie pierdut, totul trebuie transmis şi reînnoit“ este îndemnul lui 
Constantin Noica, de bun augur mai ales că acum tehnica a luat o amploare deosebită, majoritatea 
tinerilor accesează reţelele de internet, nemaifiind implicaţi în cunoaşterea adevăratelor comori ale 
poporului nostru. Tradiţiile populare româneşti rămân tezaurul nostru cel mai de preţ şi trebuie să 
facem tot ce se poate pentru ca ele să se păstreze vii în mintea copiilor şi a oamenilor. 

Prin intermediul organizării Atelierelor hand made „Mărțișorul românesc”, ne dorim ca 
tinerii să aibă ocazia să cunoască tradițiile, să le descopere într-o formă cât mai atractivă, să le 
păstreze și promoveze mai departe. 

Luând în considerare importanța celor prezentate mai sus, am inițiat proiectul de hotărâre 
anexat, pe care îl supun dezbaterii și aprobării dumneavoastră. 

 
 
 
 
 

Iniţiator, 
Primarul orașului Târgu-Neamţ 

Vasilică HARPA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ    Aprob, 
Direcţia buget contabilitate, RU şi dezvoltare locală   Primar, 
Casa Culturii „Ion Creangă”         Vasilică Harpa 
Nr. 29 / 18.02.2021 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului și a bugetului aferent organizării 

activității „Promovăm tradițiile: Mărţişorul românesc”, 18 februarie - 15 martie 2021  

 
 
Obiectivele principale ale Casei Culturii „Ion Creangă” sunt de a păstra şi promova valorile 

tradiţionale, de a dezvolta capacitatea de creaţie şi de manifestare a talentelor, de atragere a tinerilor 
pentru învățarea meșteșugurilor, tradițiilor și de a colabora cu instituţii şcolare, culturale  pentru 
asigurarea unui cadru de manifestare şi emancipare a tinerilor 

Prin organizarea atelierelor hand made „Mărțișorul românesc”, dorim să facem cunoscută 
importanţa pe care o are conservarea şi promovarea tradiţiilor românești – unele dintre elementele 
definitorii ale moştenirii culturale naţionale, în rândul tinerilor. Activitatea va fi realizată în 
colaborare cu Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Piatra Neamț și prin colaborarea 
cu Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și Clubul Copiilor Târgu Neamț în cadrul ediției a II-a a 
Proiectului „Mărțișorul românesc”. 

Atelierele se vor desfășura în perioada 18 februarie -15 martie la Casa Culturii, cu grupe de 
15- maxim 20 de copii, respectând toate măsurile impuse de pandemie. 

Finanțarea cheltuielilor propuse în proiect se vor demara începând cu data de 26 februarie. 
Baza legală: 

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

• OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
Vă adresăm rugămintea să analizaţi şi să dispuneţi aprobarea Proiectului de hotărâre privind 

programul și bugetul aferent organizării activității „Promovăm tradițiile: Mărţişorul românesc”, 

18 februarie - 15 martie 2021, prezentat în anexa 1.  
 

 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA nr.1 la HCL ____ din ___________ 

 
 

Programul  

activității „Promovăm tradițiile: Mărţişorul românesc”, 18 februarie - 15 martie 2021  

 

  

Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu-Neamț, orele 12.30 – 14.30 
18, 20, 25, 27 februarie și 4, 6, 11 martie 2021 

• Ateliere hand- made: „Mărțișorul românesc”, ediția a II-a – mărțișoare cusute, felicitări, 
cusături tradiționale, activitate în parteneriat cu Clubul Copiilor și CSEI Târgu Neamț 

 

 

  

Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu-Neamț, orele 12.00 – 14.00 
24 februarie și 3, 4 martie 2021 

• Ateliere hand- made „Mărțișorul românesc” cu Ionela Lungu, activitate în parteneriat cu 
Centrul pentru Cultură și Artă „Carmen Saeculare” Piatra Neamț  

 
 

Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu-Neamț, 1-15 martie 
• Expoziție „Mărțișorul românesc” 

 
 

 
Bugetul aferent organizării 

activității „Promovăm tradițiile: Mărţişorul românesc”, 18 februarie - 15 martie 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nr.crt. Activitatea Suma  
 

1. Acord parteneriat Clubul Copiilor și CSEI 
Târgu Neamț 
Materiale necesare desfășurării atelierelor 

500 lei 

2. Acord parteneriat Centrul pentru Cultură și 
Artă „Carmen Saeculare” Piatra Neamț 

500 lei 

3. Cheltuieli organizare ateliere și expoziție 
- Diplome, panouri prezentare, protocol 

500 lei 

 Total cheltuieli 
 

1500 lei 


