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JUDETUL NEAMT
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CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
enotECT 2O

Nr.......... din

privind aprobarea Programului si Bugetului de cheltuieli cu prilejul organizarii
manifestarii "Zilele Bicazului 2016,,

Consiliul local al orasului Bicaz,judetul Neamt;

Avand in vedere ca prin HCL Nr. 91 din 27.09.2012 s-a stabilit ca incepand cu anul
2012,Zilele orasului Bicaz sa se intituleze,,Zilele Bicazului" si sa se sarbatoreasca in data de 26
oct<rmbrie a fiecarui an si 1-2zile inainte sau dupa aceasta data hotarandu-se totodata
organizarea in fiecare an cu acest prilej a unui complex de manifestari expozitionale, cultural
artistice sr sportive, care sa marcheze evenimentul,

Vazand raportul de specialitate 9464121.09.2016, in care se propune Bugetul pentru
organizarea si desfasurarea acestor festivitati din zilele de 23, 24 si 26 octombrie 2015,

Luand act de Programul manifestarilor,,Zilele Bicazului 2015", propus spre analizare si
aprobare;

Tinand cont de expunerea de motive a Primarului orasului Bicaz, de avizul comisiilor de
specialitate si de dezbaterile din cadrul plenului sedintei;

ln temeiul ar1..45 si art. 1'15 alin.(1)lit.(b), din Legea nr.21Sl2OQl privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile ulterioare:

HoTARA$TE:

Art'1' lnanul 20'l6sevorsarbatori ZileleBicazului inperioadaperioada 2i,22,23,25,26si2g
octombrie 2016',

A'r1.2. Se aproba Programul de manifestari ,,Zilele Bicazului 2016" conform anexei,

Art.3 Se aloca suma de 65.000 lei pentru organizarea manifestarilor,,Zilele Bicazului -2016",
prevazut la Aft.2, din care 25,000 lei de la Bugetul local si 40.000 lei de la Consiliul Judetean
Neamt
Art.4. Primarul orasului Bicaz va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art.5' Prin grija secretarului orasului, prezenta hotare se va comunica persoanelor si
autoritatilor interesate.

Aviz comisia economica
Aviz comisia de cultura

AVIZAT
SECRETAR,

loan SPIRIDON

INITIATOR
PRIMAR,

Nicolae SAt-Aceeru



EXPUNERE DE MOTIVE

Nicolae SALAGEAN, primarul oragului Bicaz,

VazAnd raportul de specialitate nr. 9464 din 21 septembrie 2016, prin care se
soliciti alocarea din bugetul tocal a sumei de 25.000 lei pentru organizarea Zilelor
Bicazului 2016 in perioada 21,22,23,25,26 si 29 octombrie 2016 gi aprobarea programului
de manifestiri ce se vor organiza cu aceastd ocazie;

Propun adoptarea unei Hotardri de consiliu Local in acest sens.

PRIMAR,

Nicolae SALAGEAN


