
R O M Â N I A 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea unui Acord de Parteneriat intre Oraşul Tîrgu Neamţ şi Centrul Judeţean de 
Excelenţă Neamţ 

 
            Consiliul Local al Oraşului Tîrgu Neamţ 
           Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Oraşului Tîrgu Neamţ cu nr. 22070 din 
29.10.2015 a Centrului Judeţean de Excelenţă Neamţ prin care se solicita alocarea unei sume din 
bugetul local pentru funcţionarea unităţii mai sus menţionate în anul 2015 ; adresa nr.20953 din 
19.10.2015 prin care se solicită încheierea unui acord de parteneriat; adresa nr.22699 din 09.11.2015 
prin care ne sunt adusi la cunostinta profesorii din Tirgu Neamt care predau  la liceele gazda, adresa 
nr.22702 din 09.11.2015 cu listele grupelor de elevi ; 
           Tinând cont de Expunerea de motive înaintată de Primarul Oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul 
de specialitate comun  al Directiei Buget- Contabilitate si Serviciul  Juridic din cadrul Primăriei 
Oraşului Tîrgu Neamţ, ambele înregistrate sub nr.23088 din 13.11.2015  ; 
           Având în vedere  Ordinul nr.4634 din 25 septembrie 2014 a Ministrului Educatiei privind 
înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Neamţ  şi faptul că misiunea lui este de a asigura 
performanţa şcolară şi succesul şcolar; 
           În temeiul  dispozitiilor art.36, alin.(1), art.36 alin.(2), lit.”c”,  ale art.45, alin.(2) din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

     Art.1. Se aproba încheierea unui Acord de Parteneriat între Oraşul Tîrgu Neamţ şi Centrul 
Judeţean de Excelenţă Neamţ , prevazut in anexa la prezenta hotarare, parte integranta a acesteia; 
    Art.2. Se împuterniceşte  Primarul Oraşului Tîrgu Neamţ pentru semnarea Acordului de 
Parteneriat şi a actelor adiţionale aferente.  
    Art.3. Direcţia Buget-Contabilitate şi Serviciul Juridic vor lua toate masurile necesare pentru 
indeplinirea prevederilor prezentei hotarari. 
    Art.4. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari 
institutiilor si persoanelor interesate, prin Compartiment Administratie Publica Locala.   
 
Nr. 223 

din 25.11.2015 

Pre[edinte de [edin]\, 

Consilier: Turluianu Daniel Ni]\ 

                                Contrasemneaz\,  

                    Secretar oras, 

      jr. Laura Elena Maftei 
 

       Total consilieri locali     19 
        Prezenti     19         
        Pentru          18              
        Împotrivă                          
       Abtineri        1                
 


