
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 
 
Proiect 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru constituirea „Parteneriatului pentru 
dezvoltarea şi promovarea destinaţiei de ecoturism Ţinutul Zimbrului” 

 
 

 Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere prevederile Legii 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de către primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate al Compartimentului Planificare şi Dezvoltare Locală din cadrul Primărie oraşului Tg. Neamţ 
înregistrate sub nr. 9529 din 04.05.2015; 

Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. e, alin 7, lit. a, c, art. 45 alin 2, lit. f) şi art. 115, alin.1, lit. 

b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art. 1. Se aprobă Acordul de parteneriat pentru constituirea „Parteneriatului pentru 
dezvoltarea şi promovarea destinaţiei de ecoturism Ţinutul Zimbrului”, conform Anexei nr. 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, prin serviciile din subordine, va asigura aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri . 

Art. 3. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate, prin Compartimentul Administraţie Publică Locală, 
Autoritate Tutelară. 

 
 

Iniţiator, 
Primar 

Harpa Vasilică 
          Avizat legalitate, 

              Secretar, 
               jr. Laura Elena Maftei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXĂ 
La H.C.L. nr. ….. din ……………… 

 
 

Acord de Partenariat  
pentru constituirea “Parteneriatului pentru dezvoltarea şi promovarea  

destinaţiei de ecoturism Ţinutul Zimbrului” 
 
 

Instituţiile şi organizaţiile semnatare (Părţile) au convenit încheierea prezentului Acord de 
Partenariat (Acordul) cu scopul de a constitui “Parteneriatul pentru dezvoltarea şi promovarea 
destinaţiei de ecoturism Ţinutul Zimbrului” (Parteneriatul) şi de a colabora în vederea atingerii 
obiectivelor acestui Partenariat. 
 

Destinaţia de ecoturism Ţinutul Zimbrului se suprapune peste Parcul Natural Vânători 
Neamţ şi localităţile limitrofe. Viziunea Partenariatului este ca, prin promovarea valorilor culturale 
şi naturale ale zonei, dezvoltarea infrastructurii şi a produselor de turism într-un mod responsabil, 
cu respect şi atenţie faţă de capitalul natural, această zonă să capete statutul oficial de destinaţie 
de ecoturism, emis de Autoritatea Naţională pentru Turism.  
 

Obiectivele Partenariatului: 
1. Realizarea unui concept de dezvoltare  al destinaţiei de ecoturism Ţinutul Zimbrului şi a  

unui plan de acţiune corespunzător 
2. Crearea unei reţele integrate de servicii de ecoturism de calitate la nivelul zonei Ţinutul 

Zimbrului 
3. Dezvoltarea durabilă şi promovarea pe plan naţional şi internaţional a zonei,  ca un model 

de destinaţie de ecoturism 
4. Creşterea capacităţii membrilor Parteneriatului de administrare şi promovare a destinaţiei şi 

a serviciilor de turism 
5. Construirea unei identităţi vizuale a zonei şi realizarea unei comunicări unitare şi integrate 

către turişti 
6. Conservarea şi valorificarea ariilor naturale protejate şi a peisajului tradiţional 
7. Îmbunătăţirea infrastructurii ecoturistice la nivelul destinaţiei 
8. Păstrarea şi valorificarea patrimoniului architectural şi cultural tradiţional 
 

Modalităţile prin care membrii Partenariatului vor colabora în vederea dezvoltării destinaţiei 
de ecoturism Ţinutul Zimbrului sunt următoarele: 
- întâlniri de lucru pentru realizarea şi implementarea planului de acţiune pentru transpunerea 
în practică a acţiunilor din conceptul de dezvoltare   
- colaborare în vederea implementării de proiecte comune privind dezvoltarea destinaţiei de 
ecoturism Ţinutul Zimbrului 

-     recunoaşterea şi susţinerea unităţii de management a destinaţiei, constituită în cadrul 
Asociaţiei ”Ţinutul Zimbrului”   
 

 Organizaţiile semnatare ale acestui Acord sunt următoarele: 
 
Primăria oraşului Tîrgu Neamţ 
Primăria comunei Vânători Neamţ 
Primăria comunei Bălţăteşti 
Primăria comunei Agapia 



Primăria comunei Crăcăoani 
Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ 
Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului Nemţean ”Valea Ozanei” 
Asociaţia ”Ţinutul Zimbrului” 
 

Consiliul de Turism al Destinaţiei (Consiliul) va fi format din reprezentanţii desemnaţi ai  
instituţiilor şi asociaţiilor semnatare. Deciziile care vizează dezvoltarea zonei  ca  destinaţie de 
ecoturism vor fi luate prin consultarea tuturor organizaţiilor şi instituţiilor semnatare. 
 

Partenariatul se constituie ca o entitate deschisă pentru a primi oricând alte 
organizaţii/instituţii/operatori economici care aderă la viziunea şi obiectivele enunţate. În acest 
sens, Partenariatul va face demersurile necesare pentru informarea şi integrarea celorlalţi factori 
de interes relevanţi pentru zona Ţinutul Zimbrului.   
 

Acordul este de tip cadru şi se bazează pe interesul Părţilor în realizarea unei viziuni de 
dezvoltare durabilă pe termen lung, neavând astfel un termen de valabilitate stabilit. Anual Părţile 
vor lua în considerare revizuirea Acordului, precum şi actualizarea planului de acţiune.  
 

Prin acest Acord nu se impun obligaţii organizaţiilor, instituţiilor şi operatorilor economici 
semnatari. Totodată, dezvoltarea şi promovarea destinaţiei de ecoturism Ţínutul Zimbrului este 
recunoscută ca fiind  o oportunitate majoră pentru viitorul armonios al comunităţilor locale din 
zonă.  
 

Prezentul Acord de Partenariat a fost încheiat astăzi,                 în 8 exemplare, câte unul pentru 
fiecare dintre organizaţiile semnatare şi susţinătoare. 

 

Primăria oraşului Tîrgu Neamţ                      Primăria comunei Vânători Neamţ 

 

 

 

 

Primăria comunei Bălţăteşti                       Primăria comunei Agapia 

 

 

 

 

Primăria comunei Crăcăoani                      Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ 

 

 

 

 

APDTN ”Valea Ozanei”                                Asociaţia ”Ţinutul Zimbrului” 

 

 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
       NR. 9529 DIN 04.05.2015 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru constituirea „Parteneriatului 
pentru dezvoltarea şi promovarea destinaţiei de ecoturism Ţinutul Zimbrului” 

 
 

Prezentul Acord de Partenariat are scopul de a constitui “Parteneriatul pentru 
dezvoltarea şi promovarea destinaţiei de ecoturism Ţinutul Zimbrului” (Parteneriatul) şi de a 
colabora în vederea atingerii obiectivelor acestui Partenariat, în vederea statutului oficial de 
destinaţie de ecoturism, emis de Autoritatea Naţională pentru Turism. 
 

Destinaţia de ecoturism Ţinutul Zimbrului se suprapune peste Parcul Natural Vânători 
Neamţ şi localităţile limitrofe iar semnatarii acestui acord sunt autorităţile locale şi asociaţiile din 
cadrul acestui areal, respectiv:  

Primăria oraşului Tîrgu Neamţ 
Primăria comunei Vânători Neamţ 
Primăria comunei Bălţăteşti 
Primăria comunei Agapia 
Primăria comunei Crăcăoani 
Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ 
Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului Nemţean ”Valea Ozanei” 
Asociaţia ”Ţinutul Zimbrului” 
 
Partenariatul se constituie ca o entitate deschisă pentru a primi oricând alte 

organizaţii/instituţii/operatori economici care aderă la viziunea şi obiectivele enunţate. În acest 
sens, Partenariatul va face demersurile necesare pentru informarea şi integrarea celorlalţi factori 
de interes relevanţi pentru zona Ţinutul Zimbrului.   
 

Acordul este de tip cadru şi se bazează pe interesul Părţilor în realizarea unei viziuni de 
dezvoltare durabilă pe termen lung, neavând astfel un termen de valabilitate stabilit. Anual Părţile 
vor lua în considerare revizuirea Acordului, precum şi actualizarea planului de acţiune.  
 

Prin acest Acord nu se impun obligaţii organizaţiilor, instituţiilor şi operatorilor economici 
semnatari. Totodată, dezvoltarea şi promovarea destinaţiei de ecoturism Ţínutul Zimbrului este 
recunoscută ca fiind  o oportunitate majoră pentru viitorul armonios al comunităţilor locale din 
zonă.  

 
Având în vedere cele prezentate mai sus vă supun spre aprobarea proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru constituirea „Parteneriatului pentru 
dezvoltarea şi promovarea destinaţiei de ecoturism Ţinutul Zimbrului”. 

 
PRIMAR, 

HARPA VASILICĂ 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                 AVIZAT, 
Compartiment Planificare şi Dezvoltare Loca                               PRIMAR, 
NR. 9529 DIN 04.05.2015                                                  HARPA VASILICĂ 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru constituirea „Parteneriatului 
pentru dezvoltarea şi promovarea destinaţiei de ecoturism Ţinutul Zimbrului” 

 
 

Avand in vedere competitia nationala de certificare a 10 destinatii ecoturistice de catre 
Autoritatea Nationala de Turism, se constituie Prezentul  “Parteneriat pentru dezvoltarea şi 
promovarea destinaţiei de ecoturism Ţinutul Zimbrului” (Parteneriatul), în vederea obtinerii 
statutului oficial de destinaţie de ecoturism, emis de Autoritatea Naţională pentru Turism. 

Destinaţia de ecoturism Ţinutul Zimbrului se suprapune peste Parcul Natural Vânători 
Neamţ şi localităţile limitrofe iar semnatarii acestui acord sunt autorităţile locale şi asociaţiile din 
cadrul acestui areal, respectiv:  

Primăria oraşului Tîrgu Neamţ 
Primăria comunei Vânători Neamţ 
Primăria comunei Bălţăteşti 
Primăria comunei Agapia 
Primăria comunei Crăcăoani 
Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ 
Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului Nemţean ”Valea Ozanei” 
Asociaţia ”Ţinutul Zimbrului” 
 
Partenariatul se constituie ca o entitate deschisă pentru a primi oricând alte 

organizaţii/instituţii/operatori economici care aderă la viziunea şi obiectivele enunţate. În acest 
sens, Partenariatul va face demersurile necesare pentru informarea şi integrarea celorlalţi factori de 
interes relevanţi pentru zona Ţinutul Zimbrului.   

Obiectivele Partenariatului: 
9. Realizarea unui concept de dezvoltare  al destinaţiei de ecoturism Ţinutul Zimbrului şi a  

unui plan de acţiune corespunzător 
10. Crearea unei reţele integrate de servicii de ecoturism de calitate la nivelul zonei Ţinutul 

Zimbrului 
11. Dezvoltarea durabilă şi promovarea pe plan naţional şi internaţional a zonei,  ca un model de 

destinaţie de ecoturism 
12. Creşterea capacităţii membrilor Parteneriatului de administrare şi promovare a destinaţiei şi 

a serviciilor de turism 
13. Construirea unei identităţi vizuale a zonei şi realizarea unei comunicări unitare şi integrate 

către turişti 
14. Conservarea şi valorificarea ariilor naturale protejate şi a peisajului tradiţional 
15. Îmbunătăţirea infrastructurii ecoturistice la nivelul destinaţiei 
16. Păstrarea şi valorificarea patrimoniului architectural şi cultural tradiţional 
 

 



Acordul este de tip cadru şi se bazează pe interesul Părţilor în realizarea unei viziuni de 
dezvoltare durabilă pe termen lung, neavând astfel un termen de valabilitate stabilit. Anual Părţile 
vor lua în considerare revizuirea Acordului, precum şi actualizarea planului de acţiune.  

Prin acest Acord nu se impun obligaţii organizaţiilor, instituţiilor şi operatorilor economici 
semnatari. Totodată, dezvoltarea şi promovarea destinaţiei de ecoturism Ţínutul Zimbrului este 
recunoscută ca fiind  o oportunitate majoră pentru viitorul armonios al comunităţilor locale din 
zonă. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă înaintăm spre  analiză şi aprobarea proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru constituirea „Parteneriatului pentru 
dezvoltarea şi promovarea destinaţiei de ecoturism Ţinutul Zimbrului”. 

 
 

Compartiment Planificare şi Dezvoltare Locală, 
Ing. Amihăilesei Daniel 

 
 

 
 


