
ROMÂNIA  
JUDEŢ UL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

privind asocierea Orasului Tirgu Neamț cu Clubul sportiv ecvestru"Fratii Jderi"  
Tirgu Neamt 

 
 Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  

Având în vedere prevederile art.3, alin.1-2-3, art.12, alin.2, art.15, alin.1,art.21, alin.1, lit.b, 
art.22, alin.1, art.26, alin.1 si alin.2,  lit.1, art.31, art.67, alin.1-2, art.69, alin.1, art.71, alin.2, lit.b din 
Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare  și ale 
Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea 
sportivă ; 
 Avand in vedere solicitarea nr.91/24.10.2014 , inaintata de Clubul sportiv ecvestru"Fratii 
Jderi" Tirgu Neamt, inregistrata la registratura proprie a primariei cu nr.16682/24.10.2014 , de 
sustinere financiara in anul 2014, a unor activitati desfasurate de sportivii clubului la Cupa 
Romaniei, Campionatul Balcanic si Finalele de Juniroi si Tineret; 
 Luand act de Certificatul de identitate sportiva NT/A2/00058/2013, emis de M inisterul 
Tineretului si sportului, pentru structura sportiva "Fratii Jderi" Tirgu Neamt , sectiunea “ ecvestra”; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate realizat in comun de Directia Buget-Contabilitate si Serviciul Juridic, din cadrul Primăriei 
oraşului Tg. Neamţ , înregistrat sub nr. 16826/27.10.2014 ; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin.2 lit.e, art. 45 alin.2, lit.f din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1. (1) Se aprobă asocierea dintre Orasul Tirgu Neamț  și Clubul sportiv 
ecvestru"Fratii Jderi" Tirgu Neamt, conform Acordului de asociere, Anexa la prezenta hotarare; 
(2) Se aprobă contribuț ia financiară a Orasului Tirgu Neamț , în vederea realizării acț iunilor sportive 
organizate de Clubul sportiv ecvestru"Fratii Jderi" Tirgu Neamt, în  cuantum de 2.000 lei,  in  
anul 2014; 

Art.2. Se imputerniceste primarul Orasului Tirgu Neamt , Harpa Vasilicã, sa semneze in  
numele si pentru Orasul Tirgu Neamt , acordul de asociere ; 

Art.3. Directia Buget-Contabilitate si Compartimentul Audit public intern vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic-contencios, administratie locala,  
autoritate tutelara, va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.  
 Art.4. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 
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Presedinte desedinţă, 
Consilier: Burlacu Ion 

                                                                                                                             
Contrasemnează,   
      Secretar                                                                                                                                       

                                                                                                              jr. Laura Elena Maftei 
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