
ROMÂNIA 
JUDE}UL NEAM} 

CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
 
PROIECT 

 
HOT|RÂRE 

privind aprobarea acordului de parteneriat intre  
U.A.T.Orasul Tirgu Neamt si Asociaţia PUZZLE OptimEAST Tirgu Neamt ,  

in vederea depunerii unui proiect in cadrul programului „Idei din Tara lui Andrei”-  
finantat de OMV Petrom in parteneriat cu Fundatia PACT 

 

Consiliul Local al ora[ului T`rgu Neam];  
Lu^nd act de Expunerea de motive nr.23375 din 17.11.2015 `naintat\ de Primarul 

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

Avand in vedere acordul nr.3/16.11.2015, primit de la Asociaţia PUZZLE 
OptimEAST  Tirgu Neamt, prin care se accepta propunerea de colaborare ;  

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

HOT|R|{TE : 
 

 Art.1. Se aprobă acordul de parteneriat dintre U.A.T Orasul Tîrgu-Neamţ si 
Asociaţia PUZZLE OPTIMEAST,  in vederea depunerii unui proiect in cadrul programului 
„Idei din Tara lui Andrei”-  finantat de OMV Petrom in parteneriat cu Fundatia PACT, 
conform anexei la prezenta hotarare; 

Art.2.  Se aproba valoarea totala a proiectului de 67.500 lei ( 15.000 euro * 4.5 
lei/euro);  

Art.3. Se imputerniceste primarul Orasului Tirgu Neamt , Harpa Vasilicã, sa 
semneze in numele si pentru Consiliul Local , acordul de parteneriat; 

Art.4. Directia Buget Contabilitate , RU si dezvoltare locala va lua toate masurile 
necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

Art.5. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 

 
 

Ini]iator,  
Primarul ora[ului T`rgu Neam], 

Harpa Vasilicã 
 
 
Avizat pentru legalitate,  

  Secretar al ora[ului T`rgu Neam], 
     jr. Laura Elena Maftei 

 
   



Orasul Tirgu Neamt 
Nr. 23375 din 17.11.2015    
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea acordului de parteneriat intre  

U.A.T.Orasul Tirgu Neamt si Asociaţia PUZZLE OptimEAST Tirgu Neamt ,  
in vederea depunerii unui proiect in cadrul programului „Idei din Tara lui Andrei”-  

finantat de OMV Petrom in parteneriat cu Fundatia PACT 
 

 „Idei din Ţara lui Andrei” este un program prin care OMV Petrom, în parteneriat cu 
Fundația PACT, încurajează inițiativele sustenabile ale românilor care vor să își sprijine 
comunitatea pentru a se dezvolta. Programul se desfășoară sub forma unei competiții naționale de 
proiecte.  
 Prin programul „Idei din Ţara lui Andrei” se finanțeaza inițiative din 3 domenii:  

o dezvoltare comunitară,  
o educație pentru angajabilitate  
o mediu (eco-eficiență & eco-inovație), pornite de la persoane fizice, organizații 

neguvernamentale, instituții de învățământ, ca și de la alte instituții publice locale.  
 Scopul programului este de a sprijini dezvoltarea sustenabilă a comunităților locale din 
întreaga Românie și încurajarea românilor cu spirit de inițiativă, care vor să susțină comunitățile 
din România să producă schimbări în bine, din interior.  
 În ediția din 2015, competiția „Idei din Ţara lui Andrei” vizează proiecte cu rezultate pe 
termen lung, pentru care se acordă finanțări în valoare totală de până la 200.000 euro. 
 Valoarea totală a granturilor oferite de OMV Petrom, prin intermediul Fundației PACT, 
pentru a finanța „Idei din Țara lui Andrei” în ediția din 2015 este de 200.000 euro.  
 Vor fi alocate 2 categorii de finanțări atât persoanele fizice, cât și organizațiile 
nonguvernamentale, instituțiile publice și de învăţămant, pana la limita sumei de: 

• de până la 5.000 euro;  
• de până la 15.000 euro, 

 Autoritatea locala Tirgu Neamt s-a orientat catre domeniul Eco-eficiență și eco-inovație - 
în ediția din 2015, prin „Idei din Țara lui Andrei” , domeniul care încurajează și promovează 
folosirea eficientă și responsabilă a resurselor naturale (eco-eficiență) și proiecte care inovează 
pentru protecția mediului și valorifică sustenabil mediul înconjurător într-o comunitate (eco-
inovație).  

 Asfel vom realize un proiect la limita maxima a sumei de 15.000 euro , echivalentul in lei de 
67.500 pentru amenjararea unui spatiu verde si de joaca identificat in zona Garii, la locuintele ANL. 
Pentru aceasta idee von incheia un parteneriat cu Asociaţia PUZZLE OptimEAST Tirgu Neamt 

 Inscrierile în competiție se fac prin completarea online a formularului din secțiunea „Idei 
din Ţara lui Andrei” a site-ului www.taraluiandrei.ro în perioada 27 octombrie – 3 decembrie 2015, 
până la ora 18.00. 
 Desemnarea proiectelor câștigătoare va avea loc în urma:  

• votului public, în proporție de 40%;  
• jurizării, în proporție de 60%. 

Prin urmare am iniţiat si redactat proiectul de hotărâre anexat, pe care îl supun dezbaterii si 
aprobării dumneavoastră. 

 
       Primar, 
                  Harpa Vasilicã 

 
 
 



Orasul Tirgu Neamt         Aprob, 
Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala           Primar, 
Nr. 23375 din 17.11.2015                      HARPA Vasilicã 

 
RAPORT  DE  SPECIALITATE 

privind aprobarea acordului de parteneriat intre  
U.A.T.Orasul Tirgu Neamt si Asociaţia PUZZLE OptimEAST Tirgu Neamt ,  

in vederea depunerii unui proiect in cadrul programului „Idei din Tara lui Andrei”-  
finantat de OMV Petrom in parteneriat cu Fundatia PACT 

 
 „Idei din Ţara lui Andrei” este un program prin care OMV Petrom, în parteneriat cu 

Fundația PACT, încurajează inițiativele sustenabile ale românilor care vor să își sprijine 

comunitatea pentru a se dezvolta. Programul se desfășoară sub forma unei competiții naționale de 

proiecte.  

 Prin programul „Idei din Ţara lui Andrei” se finanțeaza inițiative din 3 domenii:  

o dezvoltare comunitară,  

o educație pentru angajabilitate  

o mediu (eco-eficiență & eco-inovație), pornite de la persoane fizice, organizații 

neguvernamentale, instituții de învățământ, ca și de la alte instituții publice locale.  

 Scopul programului este de a sprijini dezvoltarea sustenabilă a comunităților locale din 

întreaga Românie și încurajarea românilor cu spirit de inițiativă, care vor să susțină comunitățile 

din România să producă schimbări în bine, din interior.  

 În ediția din 2015, competiția „Idei din Ţara lui Andrei” vizează proiecte cu rezultate pe 

termen lung, pentru care se acordă finanțări în valoare totală de până la 200.000 euro. 

 Valoarea totală a granturilor oferite de OMV Petrom, prin intermediul Fundației PACT, 

pentru a finanța „Idei din Țara lui Andrei” în ediția din 2015 este de 200.000 euro.  

 Vor fi alocate 2 categorii de finanțări atât persoanele fizice, cât și organizațiile 

nonguvernamentale, instituțiile publice și de învăţămant, pana la limita sumei de: 

• de până la 5.000 euro;  

• de până la 15.000 euro, 

 Autoritatea locala Tirgu Neamt s-a orientat catre domeniul Eco-eficiență și eco-inovație - 

în ediția din 2015, prin „Idei din Țara lui Andrei” , domeniul care încurajează și promovează 

folosirea eficientă și responsabilă a resurselor naturale (eco-eficiență) și proiecte care inovează 

pentru protecția mediului și valorifică sustenabil mediul înconjurător într-o comunitate (eco-

inovație).  

 Asfel vom realize un proiect la limita maxima a sumei de 15.000 euro , echivalentul in lei de 

67.500 pentru amenjararea unui spatiu verde si de joaca identificat in zona Garii, la locuintele ANL. 

Pentru aceasta idee von incheia un parteneriat cu Asociaţia PUZZLE OptimEAST Tirgu Neamt. 

Cofinantarea autoritatii locale se va identifica la limita sumei de maxim 7.000 lei ( 10%) din 



valoarea proiectului, dar va fi atat din resurse financiare, umane, timp și implicare voluntară, 

materiale/bunuri mobile și imobile. 

Avand in vedere acordul nr.3/16.11.2015, primit de la Asociaţia PUZZLE OptimEAST  

Tirgu Neamt, prin care se accepta propunerea de colaborare ;  

 Inscrierile în competiție se fac prin completarea online a formularului din secțiunea „Idei 

din Ţara lui Andrei” a site-ului www.taraluiandrei.ro în perioada 27 octombrie – 3 decembrie 2015, 

până la ora 18.00. 

 Desemnarea proiectelor câștigătoare va avea loc în urma:  

• votului public, în proporție de 40%;  

• jurizării, în proporție de 60%. 

am iniţiat si redactat proiectul de hotărâre anexat, pe care îl supun dezbaterii si 

aprobării dumneavoastră. 

 

Prenume, nume                        Functia publica                                          Semnatura          Data 

Ecaterina Iosub Director executiv  
Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala 

 20.11.2015 

Carmen Tanasa Director executiv adj. 
Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala 

 20.11.2015 

Daniel Amihailesei Compartiment Dezvoltare locala-integrare 
europeana 

 20.11.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ACORD DE PARTENERIAT 

Nr……...…. / ………….. 
 
Art. 1. Părţile 
 

1. Primaria Tirgu Neamt cu sediul în oraşul Tirgu Neamţ, bld. Ștefan cel Mare nr. 62, 
judeţul Neamţ, avand urmatoarele data de identificare fiscala codul IBAN: 
…………………………. deschis la Trezoreria Tîrgu Neamt, reprezentată  legal de dl. Harpa 
Vasilica, avand functia de primar, in calitate de Implementator (Partener 1), in cadrul Programului 
Tara lui Andrei, 
şi 

2. Asociatia Puzzle OptimEast cu sediul în or. Tirgu Neamt, Str. Petru Rares, Bl. B4, Ap. 
19, Judetul Neamt, CIF 33052146, reprezentată legal de Chiper Elena Viorela avand functia de 
Preşedinte, in calitate de Partener 2 

 
Au convenit asupra următoarelor clauze: 
 
Art. 2. Obiectul acordului 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili responsabilitatile ce revin partilor in 
implementarea activitatilor aferente proiectului de sponsorizare: 
“...................................................”, care este depus in cadrul Programului Idei din Tara 
lui Andrei, organizat de OMV PETROM S.A. in colaborare cu Fundatia PACT 

Art. 3.  Roluri si responsabilitati in implementarea proiectului 
(1)  Rolurile si responsabilitatile sunt descrise in tabelul de mai jos si corespund activitatilor 

descrise in formularul de aplicatie – care este documentul principal in stabilirea acestor 
aspecte ale parteneriatului, precum si din anexele sale: 
 

Organizatia/Institutia Roluri si responsabilitati 

Implementator proiect 
( Partener 1) 

1. Organizarea si desfasurarea a 2 conferinte de presa, una la 
inceputul si una la incheierea proiectului in cadrul careia vor 
fi aduse la cunostinta mass-media si a populatiei obiectivele 
proiectului, modul de derulare al acestuia, precum si stadiul 
executarii activitatilor propuse la finalizarea acestuia; 

2. Achizitionarea materialelor necesare efectuarii lucrarilor de 
amenajare a sptiului verde , 

3. Achizitionarea de materiale reciclabile ( anvelope, petturi, 
etc) necesarii realizarii unor personaje de decor 

4. Achizitionarea materiale promotionale (tricouri 
personalizate); 

5. Promovarea proiectului pe toata perioada de implementare a 
acestuia. 

Partener 2 

1. Promovarea proiectului pe toata perioada de implementare a 
acestuia; 

2. Asigurarea resurselor umane ( voluntary) in vederea 
realizarii personajelor de décor. 

 
 
Art.4. Perioada de valabilitate a acordului 
 

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsa intre data inceperii proiectului 
(.............................) si se desfasoara pe intreaga perioada de functionare a 
............................................................... ., darn u mai mult de 12 luni. 
 



 
 
 

Art.5. Drepturile si Obligatiile Implementatorului de proiect 
           (partenerului 1) 
 
Drepturile implementatorului de proiect 
 

(1) Implementatorul proiectului are dreptul sa solicite celorlalti parteneri furnizarea oricaror 
informatii si documente legate de proiect, in scopul elaborarii rapoartelor de activitate; 
 

Obligatiile implementatorului de proiect 
 

(2) Implementatorul/ (Partener 1) va semna formularul de aplicatie si contractul de 
sponsorizare/finantare; 

(3) Implementatorul/ (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, ii va informa despre 
progresul in implementarea proiectului si le va furniza copii ale rapoartelor narative si 
financiare; 

(4) In cazul in care partenerul nu duce la indeplinire una sau mai multe din obligatiile care le 
revin (ex. Implementarea unor activitati), Implementarul va prelua in totalitate 
responsabilitatea de a indeplini aceste obligatii 

(5) In cazul unui prejudiciu, Implementatorul raspunde solidat cu partenerul din vina caruia a 
fost cauzat prejudiciul. 

 
Art. 6. Drepturile si obligatiile partenerilor 
 
Drepturile partenerilor 
 

(1) Partenerii au dreptul sa fie consultati cu regularitate de catre Implementator (Partener 1) , sa 
fie informati despre progresul in implementarea proiectului si sa li se furnizeze, de catre 
Implementator copii ale rapoartelor de progres si financiare; 

(2) Partenerii au dreptul sa fie consultati, de catre Implementator, in privinta propunerilor pentru 
modificari importante ale proiectului (ex. Activitati, parteneri etc.) 

 
Obligatiile partenerilor 
 

(3) Partenerii sunt obligati sa furnizele Implementatorului (Partener 1), orice informatii sau 
documente privind implementarea proiectului, in scopul elaborarii rapoartelor de progres. 

(4) In cazul unui prejudiciu, partenerul din vina caruia a fost cauzat prejudiciul raspunde solidar 
cu Implementatorul de proiect. 

 
 
 
Art. 7. Proprietatea 
 

(1) Inainte de sfarsitul proiectului, partile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a 
dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, cladirilor etc. achizitionate prin proiect. 

(2) Partile au obligatia de a asigura functionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, cladirilor 
etc. achizitionate din finantarea nerambursabila, la locul de desfasurare a proiectului si 
exclusiv in scopul pentru care au fost achizitionate. 

 
Art. 8. Dispozitii finale 
 

(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabila numai atunci cand este convenita de toate 
partile. 



(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau in legatura cu el, pe care partile nu 
le pot solutiona pe cale amiabila, vor fi solutionate de instantele competente. 

(3) Partile sunt de acord ca prezentul acord este guvernat de legea romana. 
 
Intocmit in 3 exemplare, in limba romana, cate unul pentru fiecare parte si un original pentru 
formularul de aplicatie. 
 
 
Semnaturi 

 
Partile/Rolul in proiect Reprezentant Legal Semnatura si Stampila Data 

Implementator (Partener 1)    
Partener 2    
 

 


