
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea Programului și a bugetului aferent organizării acțiunilor  de 
interes local și județean ce se vor desfășura în perioada 8-10 septembrie 2017 în 

orașul Tîrgu Neamț 
 

     Consiliul Local al Orașului Tîrgu Neamţ, județul Neamț; 
 Având în vedere H.C.L nr.121/30.03.2017 de aprobare a Bugetului de venituri 
si cheltuieli a Orasului Tirgu Neamț pentru anul 2017 și HCL nr.291 din 23.12.2016 
prin care s-a aprobat Calendarul activităților Casei Culturii “Ion Creangă” Tîrgu Neamț 
pentru anul 2017 și bugetul aferent organizării manifestărilor; 

Luând în considerare Adresa nr.207/31.08.2017 primită de la Casa Culturii ”Ion 
Creangă” și înregistrată la Primăria orașului Tîrgu Neamț cu nr. 14857 din 31.08.2017 
prin care se înaintează Programul și bugetul aferent organizării acțiunilor ce se vor 
desfășura în perioada 8-10 septembrie 2017; 

Avand in vedere H.C.J nr.224/30.08.2017, prin care s-a aprobat finantarea unei 
actiuni de interes public judetean, ce se va desfasura in perioada 08-10 septembrie  
2017; 

Luând act de Expunerea de motive nr.14858 din 31.08.2017 înaintată de 
Primarul orasului Tirgu Neamt si Raportul de specialitate intocmit de Serviciul 
Comunicare și Relații Publice, Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala din 
cadrul Primariei orasului Tirgu și Casa Culturii “Ion Creangă”;  
  În temeiul art. 36 alin.(2), lit. d, alin.(6), lit.a), punctele:1,4,5,6, alin.(7), lit.a și c 
și ale art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂSTE : 
 

Art.1 –Se aprobă Programul aferent organizării acțiunilor de interes local și 
județean ce se vor desfășura în perioada 8-10 septembrie 2017 în orașul Tîrgu 
Neamț în cadrul evenimentului  ”Identitate și memorie prin educație - Școlile 
Neamțului”- „Zilele oraşului Tîrgu Neamţ-ediția a XXVII-a” , conform Anexei 1 la 
prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

Art.2 -  Se aprobă Bugetul de cheltuieli aferent organizării evenimentului 
”Identitate și memorie prin educație - Școlile Neamțului”- „Zilele Orașului Tîrgu 
Neamt”, editia a XXVII-a, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre, parte integranta a 
acesteia; 



 
 
Art.3 - Primarul orasului Tirgu Neamt, în calitate de ordonator principal de credite 

va urmari modul in care Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala, Serviciul 
Comunicare si Relatii Publice din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt și Casa 
Culturii ”Ion Creangă”, 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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Preşedinte de şedinţă, 

Consilier local, Iliescu Constantin 
                     
Contrasemnează, 

                               Secretar oraş, 
                                    C.j. }u]u Ion 

 
 
 
Total consilieri: 19 
Prezenţi:17 
Pentru:15 
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