
ROMÂNIA 
JUDE}UL NEAM} 

CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
 

HOT|RÂRE 
privind aprobarea unei asocieri cu Județul Neamț prin Consiliul Jude]ean Neamţ in vederea 
 realizãrii unei acțiuni de interes public județean, respectiv Festivalul Obiceiurilor [i    
                                                 Tradițiilor de Anul Nou, ediția a-Vl-a 

 
Consiliul Local al ora[ului T`rgu Neam];  
Lu^nd act de Expunerea de motive nr.22518/21.12.2017 `naintat\ de Primarul ora[ului T`rgu 

Neam] [i Raportul de specialitate al Directiei Buget Contabilitate,RU si dezvoltare locala, din 
cadrul Prim\riei ora[ului T`rgu Neam]; 

Avand in vedere H.C.J nr.353/21.12.2017 prin care s-a aprobat finantarea unei actiuni de 
interes public , respectiv Festivalul Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou”, editia a-Vl-a, ce se va 
desfasura in perioada 25 decembrie  2017 – 02 ianuarie 2018 , in suma de 30.000 lei;  

Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Tîrgu 
Neamţ. 

~n temeiul prevederilor art. 36 alin. 7, lit.a si c  [i ale art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 
administra]iei publice locale, republicat\, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
HOT|R|{TE : 

 
Art. 1. Se aprobă asocierea Ora[ului Tîrgu-Neamţ, prin Consiliul Local al Ora[ului Tîrgu-

Neamţ cu Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț,  în vederea realizãrii unei acțiuni de 
interes public , respectiv Festivalul Obiceiurilor [i Tradițiilor de Anul Nou”, ediția a-Vl-a, ce se va 
desfã[ura in perioada 25 decembrie  2017 – 02 ianuarie 2018 , in suma de 30.000 lei , conform 
anexei la prezenta hotãraâe; 

Art. 2.  Se imputernice[te primarul Ora[ului Tirgu Neamț , Harpa Vasilicã, sãsemneze in 
numele [i pentru Consiliul Local .acordul de asociere. 

Art.3. Direcția buget contabilitate , resurse umane  [i dezvoltare localã va lua toate m\surile 
necesare pentru ducerea la `ndeplinire a prevederilor prezentei hot\r^ri. 

Art. 4. Secretarul ora[ului Tirgu Neamț va asigura publicitatea [i comunicarea prezentei 
hotãrâri instituțiilor [i persoanelor interesate. 
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Pre[edinte de [edințã, 
Consilier local, Timi[escu Ovidiu 

   
 
 

                                                                                                                Contrasemneazã 
                   Secretar al ora[, 

                    C.j. Ion Ţuțu 
Total consilieri : 19 
Prezenti : 18 
Pentru : 18 
 
 
 
 


