
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea deplasarii si a costurilor de transport ale Ansamblului Folcloric „Ozana” a 
Casei Culturii „Ion Creanga” in perioada  

07 martie – 11 martie 2013, in Firentze (Italia) 
 

     Consiliul Local al Orasului Tîrgu Neamţ 
 Avînd în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale , Legii 
nr.500/2002 privind finantele publice, precum si ale Ordinului ministrului finanatelor publice 
nr.1720/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar 
 Avand in vedere adresa nr.14/1985/06.02.2013, primita de la Asociatia Culturala a 
Coregrafilor, Scenografilor , Artistilor Liber Profesionisti si Amatori din Constanta-Romania, 
prin care Ansamblul Folcloric „Ozana” Tirgu Neamt, este invitat sa participe la Conferinta 
Internationala a Romanilor din Diaspora cu tema „Diaspora si Promovarea echilibrului de gen”; 
 Analizand ‘’Expunerea de motive’’ nr. 2856 din 20.02.2013 inaintata de Primarul 
orasului Tirgu Neamt si ‘’Raportul de specialitate’’ intocmit de Directia Financiar Contabilitate- 
Implementare proiecte , din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt si Casa Culturii “Ion 
Creanga” Tirgu Neamt; 
 In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” si ale art 45(2), lit.”a” din Legea nr.215/2001 
a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

                                                    
HOTĂRĂSTE : 

 
 Art.1- Aprobă deplasarea Ansamblului Folcloric „Ozana” al Casei de Cultura „Ion 
Creanga” in perioada 07 martie – 11 martie 2013, in Firentze (Italia); 
 Art.2 -  Aprobă suma de 10.000 lei ,  din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013, al 
Orasului Tirgu Neamt , pentru costurile de transport al Ansamblului Folcloric „Ozana” al Casei 
Culturii „Ion Creanga” in perioada 07 martie – 11 martie 2013, in Firentze (Italia); 
 Art. 3 - Primarul orasului Tirgu Neamt, in calitate de ordonator principal de credite va 
urmari modul in care Directia Financiar Contabilitate- Implementare proiecte , din cadrul 
Primariei orasului Tirgu Neamt si Casa Culturii “Ion Creanga” Tirgu Neamt, vor lua toate 
masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari ; 

 Art. 4 -  Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor si persoanelor interesate.  
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