
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL  
ORAŞULUI  

TÂRGU-NEAMŢ 
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

Privind aprobarea Programului  și a bugetului aferent organizării 

manifestării „Zilele Ion Creangă”, ediția a LI-a,  1 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. 32 din 19.02.2021, înaintat de Primarul 

oraşului Târgu-Neamţ şi Raportul de Specialitate întocmit de Casa Culturii „Ion Creangă”, 
înregistrat cu nr. 33 din 19.02.2021;  

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 aferent organizării manifestării „Zilele Ion Creangă”, ediția a 

LI-a, 1 martie 2021, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 
Art. 2 – Se aprobă Bugetul de cheltuieli aferent organizarii manifestării „Zilele Ion Creangă”, 

ediția a LI-a, 1 martie 2021, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia; 
Art. 3 - 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. 4 -  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. 32 / 19.02.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 

 

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

manifestării „Zilele Ion Creangă”, ediția a LI-a,  1 martie 2021 

 
Prezenţa remarcabilă în planul cultural al Casei Memoriale „Ion Creangă”, pledează în 

favoarea desfășurării unor ample manifestări dedicate vieții și operei marelui scriitor. Organizarea 
de manifestări culturale în această zonă determină implicit promovarea valorilor naționale, precum 
și imaginea Orașului Târgu-Neamţ, atât pentru publicul specializat în domeniul culturii și literaturii 
(academicieni, scriitori, artisti, profesori, studenti, elevi), cât și pentru turiștii care tranzitează în 
număr mare orașul nostru. 

În fiecare an, prin programele manifestării dedicate Zilelor „Ion Creangă” se creează 
evenimente care evidențiază personalitatea creatoare a marelui scriitor, precum și modul în care 
membrii comunității de toate vârstele, de la preșcolari până la adulți, înțeleg să-și omagieze patronul 
lor spiritual, pe Ion Creangă, cel care a făcut cunoscut Humuleștiul în toate colțurile lumii.   

În acest an, Autoritatea Locală a Orașului Târgu-Neamţ intenționează să organizeze „Zilele 

Ion Creangă” , ediția a LI-a, în data de 1 martie 2021, într-un cadru restrâns, datorită contextului 
pandemic actual, activitățile propuse se vor desfășura într-o singură zi, atât online cât și la Casa 
Culturii „Ion Creangă”, cu respectarea tuturor măsurilor care se impun. conform Anexei Program.  

Având în vedere cele prezentate mai sus,  ne propunem să organizăm manifestarea „Zilele 

Ion Creangă”, ediția a LI-a și am inițiat proiectul de hotărâre, 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. 33 / 19.02.2021 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

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

manifestării „Zilele Ion Creangă”, ediția a LI-a,  1 martie 2021 

 
 Având în vedere interesul de a promova atât personalitatea creatoare a marelui scriitor Ion 
Creangă, cât şi arealul turistic al zonei, Autoritatea Locală a Orașului Târgu-Neamţ intenționează să 
organizeze „Zilele Ion Creangă” , ediția a LI-a, în data de 1 martie 2021, conform Anexei Program. 
Ținând cont de contextul pandemic actual, activitățile propuse se vor desfășura într-o singură zi, atât 
online cât și la Casa Culturii „Ion Creangă”, cu respectarea tuturor măsurilor care se impun. 
Activitățile propuse sunt următoarele: 

 Decernarea titlului de Cetățean de Onoare al Oraşului Târgu Neamţ scriitorului Dan 
Stanca, premiatul ediţiei a IV-a a Premiului Naţional de proză „Ion Creangă”, Opera Omnia 

 Decernarea Marelui Premiu „Ion Creangă” Opera Omnia, ediţia a V-a  
 Concurs de creație literară „Ion Creangă”, dedicat elevilor de gimnaziu și de liceu din oraș 

și împrejurimi: „De la Ceaslov la tabletă” 
 Acordarea Trofeului „Ion Creangă”, premierea persoanelor din comunitate care fac cinste 

locurilor și oamenilor – ,,Oameni de poveste”, ediția a V-a. Activitate în parteneriat cu Fundația 
Culturală „Ion Creangă”. 

 Conferință pe teme de cultură și educație 
 Prezentări de carte  
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 manifestării „Zilele Ion Creangă”, ediția a LI-a, 1 martie 
2021, prezentate în anexa 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 ____ din ___________ 

 
 

,,ZILELE ION CREANGĂ”, Ediția a LI-a 
PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR 1 martie 2021 

 
 

LUNI, 1 martie 2021 
 

 Decernarea titlului de Cetățean de Onoare al Oraşului Târgu Neamţ scriitorului Dan 
Stanca, premiatul ediţiei a IV-a a Premiului Naţional de proză „Ion Creangă”, Opera 

Omnia 
 Anunţarea şi decernarea Marelui Premiu „Ion Creangă” Opera Omnia, ediţia a V-a, 

online 
Casa Culturii ,,Ion Creangă”, Târgu-Neamț:  

 Acordarea Trofeului ,,Ion Creangă” – premierea persoanelor din comunitate care fac cinste 
locurilor și oamenilor – ,,Oameni de poveste”, ediția a V-a. 

 Conferință pe teme de cultură și educație 
 Prezentare de carte  
 Premierea Concursul de creație literară „Ion Creangă” adresat elevilor de gimnaziu și de 

liceu : „De la Ceaslov la tabletă” 
 Adunarea generală a Fundației Culturale „Ion Creangă” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXA nr.2 la HCL ____ din ___________ 
 

,,ZILELE ION CREANGĂ”, Ediția a LI-a, 1 martie 2021 
Bugetul aferent organizării manifestărilor  

 
 

Consiliul Local Târgu-Neamţ 
 

Nr. 

Crt 

Activitate Tip cheltuieli Suma 

Lei 

1.  Decernare titlul Cetăţeni de onoare ai 

oraşului Târgu-Neamţ 

Decernarea Marelui Premiu „Ion 

Creangă” Opera Omnia, ediţia a V-a 

 

Placheta premiu Opera Omnia 

 
120 1740  

Trofeul „Ion Creangă” Opera Omnia   
 

1500 
 

Placheta Cetățean de onoare 120 

2.  Acordarea Trofeului ,,Ion Creangă” 
„Oameni de poveste” 

Activitate în parteneriat cu Fundația 
Culturală „Ion Creangă”. 
 

1 buc aranjamente florale x 60 
lei/buc 

60 300  

Plachete „Oameni de poveste” 
1 buc x 120 lei  

120  

Trofee „Ion Creangă” 
1 buc x 120 lei 

120  

3.  Concurs de creație literară „Ion 
Creangă” - „De la Ceaslov la tabletă” 

- Elevi gimnaziu 

- Elevi de liceu 

Premii: 
Loc I: 2 premii x 200 lei = 400 lei 
Loc II: 2 premii x 150 lei = 300 lei 
Loc III: 2 premii x 100 lei = 200 lei 
Mențiuni: 4x 50 lei = 200 lei 

1100  
 
 
 

1600 

Diplome concursuri 50 buc x 2 lei  100 

Onorariu membri juriu 4 pers.x100lei 400 
4.  Conferință pe teme de cultură și 

educație, prezentare de carte  
Activitate în parteneriat cu Fundația 
Culturală „Ion Creangă”. 

Organizare conferință - onorarii 2000 lei  
-Placinte, apă, cafea 500 lei 
- Invitații 150 x1,5 lei = 225 

2725  

TOTAL GENERAL 
 

6365  

 
 

 
 
 
 

 
 

 


