
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL  
ORAŞULUI  

TÂRGU-NEAMŢ 
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

Privind aprobarea Programului și a bugetului aferent organizării activității „Micii Rangeri - Clubul 

juniorilor activi-creativi în natură”, luna 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. 34 din 19.02.2021, înaintat de Primarul 

oraşului Târgu-Neamţ şi Raportul de Specialitate întocmit de Casa Culturii „Ion Creangă”, înregistrat 
cu nr. 35 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 și bugetul aferent organizării activității „Micii Rangeri - Clubul 

juniorilor activi-creativi în natură”, 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 
CASA CULTURII „ION CREANGĂ”  
Nr. 34 / 19.02.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului și a bugetului aferent organizării activității 
„Micii Rangeri - Clubul juniorilor activi-creativi în natură”, luna martie 2021 

 
 
Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamţ intenționează să organizeze lunar o activitate 

denumită „Micii Rangeri - Clubul juniorilor activi-creativi în natură”, în parteneriat cu Parcul Natural 
Vânători Neamț. Scopul acestei activități este de a atrage tinerii să iubească natura și mișcarea, să 
învețe regulile ce se impun pe munte, ce înseamnă ecoturism cultural, să desfășoare activități 
educative, etc. Micii rangeri învață de la specialiștii Romsilva să recunoască speciile de arbori, 
speciile din fauna parcului, activitățile curente ale specialiștilor parcului, inclusiv modul cum se 
monitorizează fauna din parc. De asemenea, copii participă la drumeții prin parc, putând să observe 
singuri fauna din parc.  

Activitatea începută de Casa Culturii în Parteneriat cu Parcul Natural Vânători Neamț din luna  
februarie, se va derula până în octombrie 2021, își propune să pregătească noi echipe de elevi din 
școlile târgnemțene pentru a fi „ranger junior”, mici proteguitori ai munților, ai frumuseților naturale și 
antropice pe care aceștia le dețin. Vor mai fi activități de orientare turistică, de prim-ajutor, de tip 
„foto-safari”, „treasure hunt”, patrulări alături de rangeri și salvamontiști, realizare de interviuri, de 
desene, povești despre natură. 

Activitățile se vor desfășura câte una pe săptămână. Activități propuse în luna martie: 
1.„Drumul unei păduri” – cum se ajunge de la o sămânță la un arbore, plantare puieți, prezentate de 
reprezentanți ai Parcului Natural Vânători Neamț  
2.Fauna Parcului Natural Vânători Neamț - identificăm urme de animale – drumeție în parc 
3.Să recunoaștem speciile de arbori - prezentare de reprezentanții Parcului Natural Vânători Neamț 
4.Dezvoltarea simțului artistic prin concurs de fotografie în natură  
 
 Faţă de cele arătate mai sus, vă adresez rugămintea să analizaţi şi să dispuneţi aprobarea  
Proiectului de hotărâre privind Bugetul aferent organizării activității „Micii Rangeri - Clubul 

juniorilor activi-creativi în natură”, martie 2021. 
 
 
 
 

Iniţiator, 
Primarul oraşului Târgu Neamţ, 

Vasilică HARPA 
 
 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU NEAMŢ       
CASA CULTURII „ION CREANGĂ” 
Direcţia Buget-Contabilitate, RU şi dezvoltare locală    Aprob,   
Nr. 35 / 19.02.2021         Primar, 
            Vasilică HARPA 

                
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului și a bugetului aferent organizării activității 
„Micii Rangeri - Clubul juniorilor activi-creativi în natură”, luna martie 2021 

 

Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamţ intenționează să organizeze lunar o activitate 
denumită „Micii Rangeri - Clubul juniorilor activi-creativi în natură”, în parteneriat cu Parcul Natural 
Vânători Neamț. Scopul acestei activități este de a atrage tinerii să iubească natura și mișcarea, să 
învețe regulile ce se impun pe munte, ce înseamnă ecoturism cultural, să desfășoare activități 
educative, etc. Micii rangeri învață de la specialiștii Romsilva să recunoască speciile de arbori, 
speciile din fauna parcului, activitățile curente ale specialiștilor parcului, inclusiv modul cum se 
monitorizează fauna din parc. De asemenea, copii participă la drumeții prin parc, putând să observe 
singuri fauna din parc. 

Activitatea începută de Casa Culturii în Parteneriat cu Parcul Natural Vânători Neamț din luna  
februarie, se va derula până în octombrie 2021, își propune să pregătească noi echipe de elevi din 
școlile târgnemțene pentru a fi „ranger junior”, mici proteguitori ai munților, ai frumuseților naturale și 
antropice pe care aceștia le dețin. Vor mai fi activități de orientare turistică, de prim-ajutor, de tip 
„foto-safari”, „treasure hunt”, patrulări alături de rangeri și salvamontiști, realizare de interviuri, de 
desene, povești despre natură. 

Activitățile se vor desfășura câte una pe săptămână. Activități propuse în luna martie: - 
1.„Drumul unei păduri” – cum se ajunge de la o sămânță la un arbore, plantare puieți, prezentate de 
reprezentanți ai Parcului Natural Vânători Neamț  
2.Fauna Parcului Natural Vânători Neamț - identificăm urme de animale – drumeție în parc 
3.Să recunoaștem speciile de arbori - prezentare de reprezentanții Parcului Natural Vânători Neamț 
4.Dezvoltarea simțului artistic prin concurs de fotografie în natură  

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 

bugetul aferent organizării activității „Micii Rangeri - Clubul juniorilor activi-creativi în natură”, 

luna 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 nr. ______________ 
 

 
 

PROGRAMUL  
aferent organizării activității „Micii Rangeri - Clubul juniorilor activi-creativi în natură” 

 martie 2021 
 
 

1.„Drumul unei păduri” – cum se ajunge de la o sămânță la un arbore, plantare puieți, 
prezentate de reprezentanți ai Parcului Natural Vânători Neamț  

2.Fauna Parcului Natural Vânători Neamț - identificăm urme de animale – drumeție în parc 
3.Să recunoaștem speciile de arbori - prezentare de reprezentanții Parcului Natural Vânători 

Neamț 
4.Dezvoltarea simțului artistic prin concurs de fotografie în natură  

 
 

 

 

 

 

BUGETUL  

aferent organizării activității „Micii Rangeri - Clubul juniorilor activi-creativi în natură” 

martie 2021 

 

 

Parteneriat Parcul Natural Vânători Neamț        - 500 lei 

Premii concurs fotografie și diplome         -  500 lei 

     

        Valoare totală buget: 1.000 lei 

 
 

 
 
 


