
ROMÂNIA 
JUDE}UL NEAM} 

CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
 

PROIECT 
HOT|RÂRE 

 
privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt 

 prin Consiliul Jude]ean Neamţ in vederea realizarii unei actiuni de interes 
public judetean 

 
Consiliul Local al ora[ului T`rgu Neam];  
Lu^nd act de Expunerea de motive nr.23987 din 25.11.2015 `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 H.C.J nr……./25.11.2015, prin care s-a aprobat finantarea 
unei actiuni de interes public , respectiv de Zilele „Ion Creanga”, ce se vor desfasura 
in perioada 11-13 decembrie  2015 , in suma de 30.000 lei;  

~n temeiul prevederilor art. 36 alin. 7, lit.a si c  [i ale art. 45 alin. 2 din Legea 
nr. 215/2001 a administra]iei publice locale, republicat\, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

HOT|R|{TE : 
 

Art. 1. Se aprobă asocierea Orasului Tîrgu-Neamţ, prin Consiliul Local al 
Orasului Tîrgu-Neamţ cu Judetul Neamt, prin Consiliul Judetean Neamt ,  în vederea 
realizarii unei actiuni de interes public , respectiv de Zilele „Ion Creanga”, ce se vor 
desfasura in perioada 11-13 decembrie  2015 , in suma de 30.000 lei, conform anexei 
la prezenta hotarare; 

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

Art. 3. Directia Buget Contabilitate , RU si dezvoltare locala va lua toate 
m\surile necesare pentru ducerea la `ndeplinire a prevederilor prezentei hot\r^ri. 

Art. 4. 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 

 
Dos.I/C/1 



CONSILIUL LOCAL TIRGU  NEAMŢ                                           ANEXĂ LA HOTĂRÂREA 
         NR._____DIN 25.11.2015 
 

ACORD DE ASOCIERE 
 

I. PĂRŢILE ASOCIERII 
1.1.  Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra-Neamţ, str. 
Alexandru cel Bun nr. 27, judeţul Neamţ, reprezentat prin domnul Constantin Iacoban- preşedinte, 
şi 
1.2.  Oraşul Tîrgu Neamţ prin Consiliul Local al Oraşului Tîrgu Neamţ, cu sediul în oraşul 
Tîrgu Neamţ, str. tefan cel Mare, nr.62, judeţul Neamţ,  reprezentat prin domnul Vasilică Harpa - 
primar. 

 
II. OBIECTUL ASOCIERII 

2.1. Obiectul asocierii îl constituie organizarea Zilelor „Ion Creangă”, în perioada 11-13 decembrie 
2015, în oraşul Tîrgu Neamţ, acţiune ce are ca scop organizarea unor manifestări culturale dedicate 
operei marelui scriitor, precum şi conservarea şi promovarea patrimoniului cultural al Judeţului 
Neamţ, având ca destinatar atât publicul specializat în domeniul culturii şi literaturii, cât şi turiştii 
care tranzitează zona. 

 
 

III. DURATA ASOCIERII 
3.1. Acordul de asociere intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi produce efecte 
până la data de 31 decembrie 2015. 
 

IV.OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR 
4.1. Obligaţiile Consiliului Judeţean Neamţ: 
a. să aloce suma de 30.000 lei în vederea organizării evenimentului de la art.II, pentru decontarea 
cheltuielilor de transport, cazare şi premii, în două tranşe, după cum urmează: 

- prima tranşă, reprezentând 70% din contribuţia Judeţului Neamţ, până la data de 10 
decembrie 2015; 

- a doua tranşă, reprezentând diferenţa de 30 % din sumă, până la data de 24 decembrie 
2015, sub condiţia justificării primei tranşe. 

 
4.2. Obligaţiile Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ: 
a. să cheltuiască suma alocată de Consiliul Judeţean Neamţ exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor 
de transport, cazare şi premii; 
b. să răspundă de modul de cheltuire a sumei alocate; 
c. să înregistreze distinct în contabilitatea proprie suma primită de la Consiliul Judeţean Neamţ şi 
să ţină evidenţa tuturor datelor, corespondenţei,  registrelor contabile şi a tuturor documentelor 
justificative a sumei decontate de la Consiliul Judeţean Neamţ, conform prevederilor legale; 
d.  să promoveze imaginea judeţului Neamţ şi a Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul 
evenimentului prin intermediul mass-media; 
e.  să prezinte, în copie „conform cu originalul”, la Direcţia Generală Buget Finanţe, documente 
justificative privind modul de cheltuire a sumei, în forma şi structura prevăzute în anexele nr.1, 2 şi 
3 la prezentul acord de asociere, astfel: 

- până la data de 17 decembrie 2015, documente justificative din care să rezulte modul de 
cheltuire a primei tranşe; 

- până la data de 28 decembrie 2015, documente justificative din care să rezulte modul de 
cheltuire a celei de-a doua tranşe; 
f. să restituie sumele neacceptate pentru decontare, în termen de 15 zile de la data înştiinţării în 
scris de către Direcţia Generală Buget Finanţe, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a 
prevederilor acordului de asociere; 



g.  să permită Compartimentului audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Neamţ verificarea modului de cheltuire a sumei acordate de Consiliul 
Judeţean Neamţ.  
 

 
V. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

5.1. Prezentul înscris serveşte interesul comun al părţilor care se obligă să-l execute întocmai şi 
întru totul cu bună credinţă. 
5.2. Părţile se obligă să urmărească şi să se informeze reciproc asupra derulării acestui acord. 
5.3. Consiliul Local al Oraşului Tîrgu Neamţ îşi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la 
obligaţiile fiscale şi în raport cu terţe părţi, inclusiv pentru daune de orice natură aduse terţelor părţi 
pe perioada derulării acordului sau ca o consecinţă a derulării acordului. Consiliul Local al Oraşului 
Tîrgu Neamţ va exonera Consiliul Judeţean Neamţ de orice cerere de despăgubire sau acţiune 
apărută ca urmare a încălcării reglementărilor legale de către autoritate, de angajaţii săi sau de 
persoanele pentru care aceşti angajaţi răspund, sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terţe 
părţi. 
5.4 Consiliul Local al Oraşului Tîrgu Neamţ îşi asumă integral răspunderea pentru prejudicile 
cauzate din culpa sa atât Consiliului Judeţean Neamţ, terţilor, organismelor care participă la 
derularea acordului, cât şi contractanţilor săi pe tot parcursul derulării acordului. 
5.5 Consiliul Local al Oraşului Tîrgu Neamţ răspunde pentru veridicitatea, realitatea, legalitatea şi 
corectitudinea tuturor documentelor prezentate Consiliului Judeţean Neamţ în vederea îndeplinirii 
prevederilor prezentului acord. 

 
VI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

6.1.În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor ce ar putea apărea între părţile prezentului acord nu 
este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse  spre soluţionare instanţelor de drept comun 
competente. 
 

VII. CLAUZE FINALE 
7.1.Completările şi modificările aduse prezentului acord  nu sunt valabile şi opozabile părţilor decât 
dacă sunt făcute prin acte adiţionale semnate de către ambii asociaţi. 
7.2.Prezentul acord a fost încheiat într- un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare 
membru asociat. 
  

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ                               CONSILIUL LOCAL AL 
ORA ULUI 
            TÎRGU NEAM  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       
Orasul Tirgu Neamt 
Nr. 23987 din 25.11.2015    
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt 

 prin Consiliul Jude]ean Neamţ in vederea realizarii unei actiuni de interes 
public judetean 

 
 

Avand in vedere solicitarea emisa de institutia noastra catre Consiliului Judetean 

Neamt,conform adresei nr.23522/18.11.2015 prin care am prezentat o parte dintre activitatile si 

bugetul aferent , ce dorim sa le desfasuram in organizarea evenimentului <Zilelor „Ion Creanga”>, 

in perioada 11- 13  decembrie 2015; 

Din Bugetul alocat pentru acest evenimet se vor realiza urmatoarele activitati: 

 Simpozion dedicat operei scriitorului Ion Creanga si receptarii acesteia in lume; 

 Serata literara; 

 Sezatoarea literara; 

 Concursuri pentru elevi si studenti ( eseuri , desen si fotografie); 

 Expozitie tematica de pictura, icoane pe sticla si fotografie. 

 Pelerinaj pe meleagurile unde a trait scriitorul Ion Creanga. 

Avand in vedere H.C.J nr………../25.11.2015, prin care s-a aprobat finantarea unei actiuni 

de interes public judetean in suma de 30.000 lei;  

Prin faptul ca acest eveniment va determina implicit promovarea zonei, precum şi 

focalizarea atentiei publice spre sustinerea patrimoniului cultural local  si judetean, am initiat 

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. 23987 /25.11.2015                                                 HARPA Vasilicã 

 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt 

 prin Consiliul Jude]ean Neamţ in vederea realizarii unei actiuni de interes 
public judetean 

 
 

Prin adresa nr.23522/18.11.2015-15.21374/19.11.2015, U.A.T.O Tirgu Neamt a solicitat 

catre Consiliul Judetean Neamt  suma de 50.000 lei in vederea organizarii evenimentului <Zilele 

Ion Creanga” >, in perioada 11-13 decembrie 2015; 

Avand in vedere H.C.J nr………./25.11.2015 , prin care s-a aprobat acordul de asociere in 

vederea realizarii unei actiuni de interes judetean, respectiv organizarea Zilelor ,.lon Creanga", in 

perioada ll-13 decembrie 2015. in orasul Tirgu Neamt, ce are ca scop organizarca unor manifestari 

culturale dedicate operei marelui scriitor,  precum si conservarea si promovarea patrimoniului 

cultural al judelului Neamt si al Orasului Tirgu Neamt, 

Prin acordul de asociere s-a aprobat suma de 30.000 lei in vederea organizarii 

evenimentului, in doua transe : 

- prima transa reprezentand 70% din contribulia Judetului Neamt pana la data de l0 decembrie 

2015; 

- a doua transa reprezentand 30% pana la data de 24 decembrie 2015 sub conditia justificarii 

primei transe. 

Astfel 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 

 25.11.2015 

Intocmit: 
       Carmen Tanasa 

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

 25.11.2015 

 
 


