
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
HOTARARE 

 
privind aprobarea incheierii contractului de asociere in participatiune intre Consiliul 

Local al orasului Tirgu Neamt si proprietarii de animale de pe raza orasului Tirgu 
Neamt in vederea administrarii si utilizarii in comun a pasunii comunale 

 
Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt ; 
Avand in vedere solicitarea cetatenilor orasului Tirgu Neamt,proprietari de 

animale,privind pasunatul pe islazurile din domeniul privat al orasului Tirgu Neamt,prin care se 
propune aprobarea incheierii contractului de asociere in participatiune,conform anexei 1 intre 
Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt si detinatorii de animale  din orasul Tirgu Neamt; 

            Analizând Expunerea de motive a Primarului orasului Tirgu Neamt si Raportul de 
specialitate al Biroului juridic din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt, ambele inregistrate sub 
nr. 7712 din 03.04.2009 ; 

In temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit. “c”,  ale art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001, 
republicata,  a administratiei publice locale; 

 
                                                              HOTARASTE: 

Art.1. Se aproba incheierea contractului de asociere in participatiune, prezentat in 
anexa 1 la prezenta hotarare,intre consiliul local al orasului Tirgu Neamt si proprietarii de  
animale de pe raza orasului Tirgu Neamt in vederea administrarii si utilizarii in comun a pasunii 
comunale; 

 Art.2. Primarul orasului Tirgu Neamt va asigura executarea prevederilor prezentei 
hotarari ; 

Art.3. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 
 
Nr. 47 

din 24.04.2009 

Presedinte de sedinta, 

Consilier: Humulescu Traian 

 

                         Contrasemneaza,  

                     Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 
 
 
 
 



Jude�ul Neam�                                                                                 ANEXA 1 
Consiliului local al ora�ului Tîrgu Neam�            la H.C.L. nr. 47 din   24.04.2009 
 
 
                                                 CONTRACT DE ASOCIERE ÎN PARTICIPA�IUNE 
                                                       Nr. _________ din _______________________ 
 
Cap.I. P�R�ILE CONTRACTANTE  
 
Prezentul contract de încheie între: 
 
1. Consiliul Local al ora�ului Tîrgu Neam�, reprezentat prin viceprimarul Petrariu Iftimie, în 
calitate de administrator al suprafe�ei de 709,06 ha p��une comunal�. 
        �i 
2. proprietarii de animale din orasul Tirgu Neamt calitate de beneficiari. 
 

P�r�ile convin încheierea prezentului contract de asociere în participa�iune în 
conformitate cu prevederile art.251-256 Cod Comercial, Cod Civil, art.36 alin.2,lit.c din legea 
nr.215/2001, republicat�, privind administra�ia local� în cadrul asocierii în participa�iune 
p�r�ile î�i vor desf��ura activitatea în condi�ii de independen�� comercial� �i juridic� specific� 
asocierii, respectând prevederile prezentului contract. 
 
Cap. II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
Art.1. Obiectul asocierii în participa�iune îl constituie administrarea �i utilizarea în comun a 
p��unii comunale în suprafa�� de 709,06 ha; 
 
Art.2. Predarea – primirea amplasamentelor pentru p��unat proprietarilor de animale   
 
Cap. III. DURATA CONTRACTULUI 
 
Art.1. Prezentul contract de asociere se încheie pentru perioada 01.05.2009-15.10.2009 
 
Cap. IV. CONTRIBU�IA P�R�ILOR 
 
Art.1. Consiliul Local al ora�ului Tîrgu Neam� se va îngriji de buna administrare a  
suprafe�elor de p��unat, precum �i de întocmirea �i depunerea documenta�iilor necesare 
ob�inerii subven�iilor prin grija reprezentantului consiliului în cazul acestui contract. 
 
Art.2. Proprietarilor de animale le revine sarcina bunei utilizari a pasunilor, precum �i paza 
animalelor. 
Art. 3 Pentru suprafetele de pasune utilizate Consiliul local al orasului Tirgu Neamt nu va 
incasa nici un fel de taxa de la proprietarii de animale 
 
Cap. V. OBLIGA�IILE P�R�ILOR CONTRACTANTE 
 



Art.1. Consiliul Local al ora�ului Tîrgu Neam� acord� proprietarilor de animale  drept de a 
p��una animalele pe amplasamentele ce fac obiectul contractului de asociere pe întreaga 
durat� a asocierii. 
 
Art.2. a) Asocia�ii se oblig� s� desf��oare activit��ile specifice de p��unat animalele. 
 
b) închirierea amplasamentului sau cesiunea contractului de asociere unei persoane juridice 
sau fizice este interzis�. 
 
c) Asocia�ii au obliga�ia de a prezenta lunar situa�ia nou� vizând animalele intrate la p��unat. 
 
Cap. VI. COORDONAREA �I CONTROLUL ASOCIA�IEI 
 
Art.1. Coordonarea activit��ii asocia�iei se va face în comun acord de c�tre comitetul de 
gospod�rire a p��unii format în p�r�i egale de c�tre 2 membri ai asocia�iei de c�tre fiecare 
parte. 
 
Din partea Consiliul Local al ora�ului Tîrgu Neam�  

� Viceprimar  – Petrariu Iftimie 
� Agent agricol  – Ambrosa Maricica 

Din partea de�in�torilor de animale 
� 2 reprezentan�i-Florescu Constantin  

                                                        -Beraru Neculai 
 
Art. 2. Controlul asupra respect�rii condi�iilor asocierii se face lunar. 
 
Art. 3Hot�rârile, concluziile �i deciziile ce se impun în urma controlului vor fi men�ionate în 
registrul unic de control al asocia�iei. 
 
Art. 4Deciziile comitetului de gospod�rire sunt obligatorii pentru asocia�i. 
 
Cap. VII. REGIMUL BUNURILOR 
 
Art1.Bunurile aduse de asociati ca aport la constituirea asocia�iei  in participatiune r�mân în 
proprietatea exclusiv� a acestora. 
 
Cap. VIII. FOR�A MAJOR� 
 
Art.1. În caz de for�� major� p�r�ile sunt exonerate de r�spundere pentru neîndeplinirea 
obliga�iilor contractuale, determinat� de acest eveniment. 
 
Art.2. Partea aflat� în caz de for�� major� va notifica celeilalte p�r�i atât apari�ia cât �i 
încetarea evenimentului, în termen de 5(cinci) zile. Lipsa notific�rii evenimentului în termen 
decade partea aflat� în for�� major� de dreptul de a fi exonerat� de r�spundere. 
 



Art.3. For�� major� este produs� de un eveniment aflat în afara controlului p�r�ilor, 
imprevizibil �i de neînl�turat, intervenit dup� intrarea în vigoare a contractului dace împiedic� 
p�r�ile s�-�i îndeplineasc� obliga�iile asumate par�ial sau total. 
 
Cap. IX. ÎNCETAREA �I REVFOCAREA ASOCIERII 
 
Art.1. Revocarea contractului de asociere va avea loc în urm�toarele situa�ii: 

� pierderea calit��ii de asociat 
� neloialitatea fa�� de interesele asocia�iei 

Art.2. Asocierea înceteaz� în drept la expirarea contractului 
Art.3. Prin acordul ambelor p�r�i 
Art.4. Neîndeplinirea sau executarea defectuoas� a vreunuia din clauzele prezentului 
contract. 
 
Cap. X. SOLU�IONAREA LITIGIILOR 
 
Art. 1.Eventualele litigii care pot apare între p�r�i în derularea asocierii se vor solu�iona pe 
cale amiabil� în cazul în care acest lucru nu este posibil acestea vor fi supuse solu�ion�rii 
instan�elor judec�tore�ti competente. 
 
Cap. XI. DISPOZI�II FINALE 
 
Art.1. În rela�iile cu ter�ii, r�spunderea pentru obliga�iile contractuale revine p�r�ii care s-a 
obligat. 
 
Art.2. Modificarea, adaptarea �i completarea prezentului contract se va face numai cu 
acordul scris al ambelor p�r�i asociate prin acte adi�ionale. 
 
Art.3. Contractul de asociere în participa�iune va putea fi modificat (adaptat) în conformitate 
cu legisla�ia în vigoare. 
 
Încheiat la _______________________, ast�zi ___________________, în 4(patru) 
exemplare toate cu valoare de original. 
 
REPREZENTANT CONSILIUL LOCAL, 

      VICEPRIMAR,  
Petrariu Iftimie 

 
 
 
 
ASOCIA�I,   

PROPRIETARII DE ANIMALE            
         DIN ORA�UL TÎRGU NEAM� 

 
 



ANEXA A 
P��unea în suprafa�� de _____________ din ora�ul Tîrgu Neam� 
 
Nr. 
crt. 

PROPRIETARI DE ANIMALE 
(nume si prenume) 

NR. DE 
ANIMALE 

SPECIA SEMN�TURA 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
26.     
27.     
28.     
29.     
30.     
31.     
32.     
33.     
34.     
35.     
36.     
37.     
38.     
39.     



 


