
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
PROIECT 

                                                                                   HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unui acord de parteneriat cu APDTN ,,Valea Ozanei’’  

 
 Consiliul Local al Oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ: 
            Tinanad cont de adresa APDTN ,,Valea Ozanei’’ inregistrata la Primaria Orasului Tirgu Neamt cu 
numarul 6388/28.03.2016, prin care se solicita un aviz de principiu  in vederea punerii la dispozitie a 
Parcului Cetate pentru organizarea evenimentului ,,Iarmarocul de toamna”. 
          Avand in vedere Expunerea de motive a primarul  oraşului Tîrgu Neamţ si Referatul de specialitate 
comun al Serviciului juridic  şi al Compartimentului Administrarea Domeniului public -privat din cadrul 
Primăriei Oraşului Tîrgu Neamţ, ambele inregistrate cu nr.  6623 din 30.03.216; 

Tinând cont de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 
       În temeiul art.36, alin. (1),alin. (2) lit. c, lit. e, alin. (7) lit. a, art. 45 alin. (3)  din Legea nr. 215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aproba Acordul de parteneriat in vederea punerii la dispozitie către APDTN ,,Valea 
Ozanei’’, asociaţie non-profit cu sediul în comuna Vînători, judeţul Neamţ, identificată cu CIF 31876834, 
nr. Registru special 11/25.05.2013, a Parcului Cetate pentru organizarea evenimentului ,,Iarmarocul de 
toamna”, în perioada 15-16 octombrie 2016.  

Art.2. Acordul de parteneriat se va incheia inainte de desfasurarea evenimentului. Primarul 
oraşului Tîrgu Neamţ se împuterniceşte sa semneze în numele şi pentru Consiliul local al oraşului, 
acordul de parteneriat. 

Art.3. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari 
institutiilor si persoanelor interesate, prin Compartimentul administraţie publică locală.                 

                             
                           Iniţiator,                                                                           Avizat legalitate, 
           Primarul Oraşului Tîrgu Neamţ                                                         Secretar, 
                        Harpa Vasilică                                                                Jr. Laura Elena Maftei 
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Nr.   6623/30.03.2016  

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTUL DE HOTARARE 
privind aprobarea unui acord de parteneriat cu APDTN ,,Valea Ozanei’’  

 

          Prin adresa inregistrata la sediul Institutiei noastre cu nr.6388/28.03.2016, APDTN ,,Valea Ozanei’’ 
solicita aprobarea unui aviz de principiu in vederea punerii la dispozitie a Asociatiei, a terenului ,,Parc 
Cetate”Tirgu Neamt, in vederea organizarii Iarmarocului de toamna care va avea loc in perioada 15-16 
octombrie 2016. 

          Solicitarea se face in vederea depunerii unui  proiect cu finantare nerambursabila la Administratia 
Fondului Cultural National. 

Orasul Tirgu Neamt are calitatea de membru fondator al  APDTN ,,Valea Ozanei’’. 
Avand in vedere cele expuse, inaintam Consiliului Local, spre analiza si dezbatere  proiectul de 

hotarare privind aprobarea unui acord de parteneriat cu APDTN ,,Valea Ozanei’’ in vederea punerii la 
dispozitie a Parcului Cetate pentru organizarea evenimentului ,,Iarmarocul de toamna”. 

 

P R I M A R, 
Harpa Vasilica 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 
SERVICIUL JURIDIC 
Nr. 6623/30.03.2016                                                                                                                                 Aprob,                                                    
                                                                                                                                                                       Primar, 
                                                                                                                                                                  Harpa Vasilica 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui acord de parteneriat cu APDTN ,,Valea Ozanei’’  

 

               Prin adresa cu nr. 6388/28.03.2016, APDTN ,,Valea Ozanei’’ solicita un aviz de principiu in 
vederea punerii la dispozitie a Asociatiei, a terenului ,,Parc Cetate” Tirgu Neamt, in vederea organizarii 
Iarmarocului de toamna care va avea loc in perioada 15-16 octombrie 2016. 

          Solicitarea se face in vederea depunerii unui  proiect cu finantare nerambursabila la Administratia 
Fondului Cultural National. Tema proiectului este organizarea iarmarocului de toamna, in cadrul caruia 
vor fi prezenti mesteri si artisti populari, producatori locali de legume, fructe, branzeturi, carne alături 
de care membrii asociaţiei vor etala preparate culinare tradiţionale. 

Precizăm faptul că Orasul Tirgu Neamt are calitatea de membru fondator al  APDTN ,,Valea Ozanei’’. 
            

          Avizul de principiu se va concretiza intr-un  Acord de parteneriat ce va fi semnat de catre primarul 
oraşului, Vasilică Harpa, inainte de desfasurarea evenimentului ,,Iarmarocul de toamna”. 

Avand in vedere cele expuse, inaintam spre analiza si dezbatere  proiectul de hotarare privind 
aprobarea unui acord de parteneriat cu APDTN ,,Valea Ozanei’’ in vederea punerii la dispozitie a Parcului 
Cetate pentru organizarea evenimentului ,,Iarmarocul de toamna”. 

 

Compartiment Administrarea Domeniului public -privat 
                            ing. Camelia Ciocoiu 
                 

 
                Serviciul Juridic – Contencios                                                                              
                          cons.jr. Vasiliu Sofica Maria 
 

 

 

 


