
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

PROIECT 
HOTARÂRE 

privind incheierea  unui Acord de Parteneriat  între  Orasul  Tîrgu Neamt si Clubul de dans sportiv ,,Ceahlaul” 
Piatra Neamt 

 
Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt; 
 
 Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale; 

             Luând act de Adresa nr. 6658 din 21.04.2017 primită de la Clubul de dans sportiv ,,Ceahlaul” Piatra 
Neamt; 
            Analizând Expunerea de motive nr. 6659 din 21.04.2017 inaintată de Primarul orasului Tirgu Neamt si 
Raportul de specialitate realizat in comun de catre Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala, 
Serviciul Juridic din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt si Casa Culturii ”Ion Creangă” Tîrgu Neamt; 

In temeiul art. 36 alin.(2), lit. d, alin.(6), lit.a), pct.1, 4 si 5, alin. (7), lit.a si ale art. 45 alin.2 din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
  

HOTARASTE : 
 

Art. 1. Se aprobă incheierea unui Acord de Parteneriat  între Orasul Tîrgu-Neamţ si Clubul de dans sportiv 
,,Ceahlaul” Piatra Neamt 
Art. 2. Se aproba bugetul aferent contributiei Orasului Tîrgu-Neamţ, in suma de 10292.00 lei, conform anexei; 
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, Serviciul Juridic din cadrul Primariei orasului 
Tirgu Neamt si Casa Culturii ”Ion Creangă” Tîrgu Neamt vor 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. 
 
 
                           Initiator,  
        Primarul orasului Tirgu Neamt, 
                       Harpa Vasilicã 

 
 
 
 
Avizat pentru legalitate,  

  Secretar al orasului Tirgu Neamt, 
     jr. Laura Elena Maftei 

 
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA ORAȘULUI TÎRGU NEAMŢ 
Nr. 6659 din 21.04.2017 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Proiectul de hotărâre  privind incheierea  unui Acord de Parteneriat  între  Orasul  Tîrgu Neamt si Clubul de 
dans sportiv ,,Ceahlaul” Piatra Neamt 

 
 

   
             Luând act de: 
 
- Adresa nr. 6658 din 21.04.2017 primită de la Clubul de dans sportiv ,,Ceahlaul” Piatra Neamt, prin care se 
solicita incheierea unui acord de parteneriat in vederea organizarii unui prim concurs de dans sportiv in Tirgu 
Neamt; 
- Asocierea Clubului de dans sportiv ,,Ceahlaul” Piatra Neamt, membru al Federatiei Romane de Dans Sportiv, 
cu Clubul de Dans Sportiv Latino Impact Tirgu Neamt; 
- faptul ca  gratie statutului si antrenorilor sai, Clubul de dans sportiv ,,Ceahlaul” Piatra Neamt a asigurat 
constant inscrierea sportivilor tirgnemteni la competitiile oficiale ale Federatiei Romane de Dans Sportiv, 
antrenamente si pregatire intensiva.  
 - faptul ca acest eveniment poate fi organizat cu cheltuielile aferente, care depasesc bugetul unui ONG, Clubul 
de dans sportiv ,,Ceahlaul” Piatra Neamt propune incheierea unui acord de parteneriat prin care sa fie sprijiniti 
cu acoperirea unei parti din totalul cheltuielilor. Conform Adresei nr. 6658 din 21.04.2017 primită de la Clubul 
de dans sportiv ,,Ceahlaul” Piatra Neamt, suma solicitata este de 10292.00 lei.  
         Faţă de cele arătate mai sus, vă adresez rugămintea să analizaţi si să dispuneţi aprobarea  Proiectului de 
hotărâre privind incheierea  unui Acord de Parteneriat  între  Orasul  Tîrgu Neamt si Clubul de dans sportiv 
,,Ceahlaul” Piatra Neamt. 
 

 
 
 
 

Primarul orasului Tîrgu Neamţ, 
Vasilică HARPA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ       Aprob, 
DIRECȚIA BUGET CONTABILITATE  
SERVICIUL Juridic                                                                                           Primar, 
Nr. 6659 din 21.04.2017                                                                 VASILICĂ HARPA 

 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre privind incheierea  unui Acord de Parteneriat  între  Orasul  Tîrgu Neamt si Clubul de 

dans sportiv ,,Ceahlaul” Piatra Neamt 
 

 
 
           Prin adresa nr. 6658 din 21.04.2017 primită de la Clubul de dans sportiv ,,Ceahlaul” Piatra Neamt, prin 
care se solicita incheierea unui acord de parteneriat in vederea organizarii unui prim concurs de dans sportiv in 
Tirgu Neamt; 
           Clubul de dans sportiv ,,Ceahlaul” Piatra Neamt, membru al Federatiei Romane de Dans Sportiv, are o 
asociere cu Clubul de Dans Sportiv Latino Impact Tirgu Neamt.  Buna colaborare dintre cele doua cluburi, 
dovedita in timp eficienta si rodnica din perspectiva rezultatelor remarcabile ale sportivilor- dar si deschiderea 
autoritatilor  publice locale si locuitorilor orasului Tirgu Neamt fata de acest sport, i-a determinat sa initieze aici 
un prim concurs de dans sportiv. In functie de prima experienta, se intentioneaza dezvoltarea unui eveniment 
anual, de traditie. 
          Gratie statutului si antrenorilor sai, Clubul de dans sportiv ,,Ceahlaul” Piatra Neamt a asigurat constant 
inscrierea sportivilor tirgnemteni la competitiile oficiale ale Federatiei Romane de Dans Sportiv, antrenamente 
si pregatire intensiva.  
          Acest eveniment poate fi organizat cu cheltuielile aferente, care depasesc bugetul unui ONG, Clubul de 
dans sportiv ,,Ceahlaul” Piatra Neamt propune incheierea unui acord de parteneriat prin care sa fie sprijiniti cu 
acoperirea unei parti din totalul cheltuielilor. Conform Adresei nr. 6658 din 21.04.2017 primită de la Clubul de 
dans sportiv ,,Ceahlaul” Piatra Neamt, suma solicitata este de 10292.00 lei.  
 
        În temeiul art. 36 alin.(2), lit. d, alin.(6), lit.a), pct.1, 4 si 5, alin. (7), lit.a si ale art. 45 alin.2 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare 
 vă adresăm rugămintea să analizaţi si să dispuneţi aprobarea  Proiectului de hotărâre  privind incheierea  unui 
Acord de Parteneriat  între  Orasul  Tîrgu Neamt si Clubul de dans sportiv ,,Ceahlaul” Piatra Neamt. 

 
 

 
 

Administrator Public,      Directia Buget-Contabilitate  

  Geanina Fedeles                                                             Ec. Iosub Ecaterina      

 

 

 

                                           Serviciul Juridic, 

                                                                              Vasiliu Sofica Maria                                       


