
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 unor lucrari de interes 
public judetean 

 
Consiliul Local al ora[ului T`rgu Neam];  
Lu^nd act de Expunerea de motive nr.7588 din 08.05.2017 `naintat\ de 

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

Avand in vedere H.C.J nr.125/28.04.2017 prin care s-a aprobat finantarea unor 
lucrari   de interes public judetean , respectiv , realizarea obiectivului de investitie  
„Construire cladire in vederea amenajarii unui spatiu pentru Serviciul de ambulanta-
Substatia Tirgu Neamt, judetul Neamt” in anul 2017 , in suma de 200.000 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 obiectivului de investitie  „Construire cladire in vederea amenajarii unui 
spatiu pentru Serviciul de ambulanta-Substatia Tirgu Neamt, judetul Neamt” 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 si Serviciul 
Investitii , vor 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 



Orasul Tirgu Neamt 
Nr.7538/08.05.2017    
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt 

 prin Consiliul Jude]ean Neamţ in vederea realizarii unor lucrari de interes 
public judetean 

 
Avand in vedere : 

 adresa nr.5446/30.03.2017 innaintata de autoritatea locala catre Serviciul 

Judetean de ambulanta Neamt , prin care se comunica intentia de a realoca activitatea 

medicala de urgenta prestpitalicesti de pe str.Stefan cel Mare , nr.62 A Tirgu Neamt 

in incinta Spitalului Orasenesc „Sf.Dimitrie” Tirgu Neamt, motivat de reorganizarea 

serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Orasului 

Tirgu Neamt. Cladirea unde-si desfasuara activitatea momentan Statia de ambulanta 

Tirgu Neamt va fi ulizata ca sediu social al Directiei de asistenta Tirgu Neamt si va fi 

inclusa in cadrul unui proiect cu finantare nerambursabila; 

In vederea realizarii obiectivului de investii „Construire cladire in vederea 

amenajarii unui spatiu pentru Serviciul de ambulanta –Statia Tirgu Neamt, judetul 

Neamt” , care deserveste un numar de 15 localitati adiacente orasului Tirgu Neamt 

precum si interventiile de la nivelul orasului, s-au aprobat indicatorii tehnico-

economici prin HCL.nr.129/07.04.2017; 

 Luand act de H.C.J nr.125/28.04.2017, prin care s-a aprobat finantarea unor 

lucrari   de interes public judetean , respectiv , realizarea obiectivului de investitie  

„Construire cladire in vederea amenajarii unui spatiu pentru Serviciul de ambulanta-

Substatia Tirgu Neamt, judetul Neamt” in anul 2017 , in suma de 200.000 lei;  

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. 7538/08.05.2017                             HARPA Vasilicã 

 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt 

 prin Consiliul Jude]ean Neamţ in vederea realizarii unor lucrari de interes public judetean 
 

Avand in vedere : 

 adresa nr.5446/30.03.2017 innaintata de autoritatea locala catre Serviciul Judetean de 

ambulanta Neamt , prin care se comunica intentia de a realoca activitatea medicala de urgenta 

prestpitalicesti de pe str.Stefan cel Mare , nr.62 A Tirgu Neamt in incinta Spitalului Orasenesc 

„Sf.Dimitrie” Tirgu Neamt, motivat de reorganizarea serviciilor de specialitate din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului Orasului Tirgu Neamt. Cladirea unde-si desfasuara activitatea 

momentan Statia de ambulanta Tirgu Neamt va fi ulizata ca sediu social al Directiei de asistenta 

Tirgu Neamt si va fi inclusa in cadrul unui proiect cu finantare nerambursabila; 

 H.C.L.nr.129/07.04.2017 cu devizul anexa, prin care s-a aprobat obiectivul de investitii 

„Construire cladire in vederea amenajarii unui spatiu pentru Serviciul de ambulanta –Statia Tirgu 

Neamt, judetul Neamt”; 

 H.C.L. nr 121/30.03.2017 prin care s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al Orasului 

Tirgu Neamt, precum si Lista de investitii, pentru anul 2017. Mentionam ca in bugetul local al 

Orasului Tirgu Neamt este alocata suma de 45.000 lei pentru acest obiectiv de investitie.  

 Luand act de H.C.J nr.125/28.04.2017, prin care s-a aprobat finantarea unor lucrari   de 

interes public judetean , respectiv , realizarea obiectivului de investitie  „Construire cladire in 

vederea amenajarii unui spatiu pentru Serviciul de ambulanta-Substatia Tirgu Neamt, judetul 

Neamt” in anul 2017 , in suma de 200.000 lei;  

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 

 08.05.2017 

Sorin Durbaca Sef Serviciu, 
Serviciul Investii, Acizitii publice, 

 08.05.2017 

Intocmit: 
       Carmen Tanasa 

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

 08.05.2017 

 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL TG NEAMT    ANEXA LA 
       HOTĂRÂREA NR. ____/_________ 
 
 

ACORD DE ASOCIERE 
 

I. PĂRTILE ASOCIERII 
 

 
1.1.  Judetul Neamt prin Consiliul Judetean Neamt, cu sediul în municipiul 
Piatra- Neamt, str. Alexandru cel Bun nr. 27, judetul Neamt, reprezentat prin domnul 
Ionel Arsene- presedinte, 
si 
1.2.  Oraşul Tîrgu-Neamţ prin Consiliul local al Oraşului Tîrgu-Neamţ, cu 
sediul în oraşul Tîrgu-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 62, judeţul Neamţ,  reprezentat 
prin domnul Vasilicà Harpa - primar.  

 
 

II. OBIECTUL ASOCIERII 
 

           Obiectul asocierii îl constituie obiectivul de investitii „Construire cladire in 
vederea amenajarii unui spatiu pentru Serviciul de ambulanta –Statia Tirgu Neamt, 
judetul Neamt”, in scopul asigurarii serviciilor medicale de urgenta de calitate pentru 
populatie. 

III. DURATA ASOCIERII 
 
Acordul de asociere intră în vigoare la data semnării de către ambele părti si produce 
efecte până la data 31 decembrie 2017. 
 

IV. OBLIGATIILE ASOCIATILOR 
 

4.1. Obligatiile Consiliului Judetean Neamt: 
a. să aloce suma de 200.000 din bugetul Judetului Neamt pe anul 2017,in vederea 
realizarii obiectului asocierii de la pct.ll, numai la solicitarea scrisa a unitatii 
administrativ-teritoriale, formulata pana cel tarziu la data de 15 noiembrie 2017 , pe 
baza documentelor justificative din care sa rezulte obligatii de plata (contract, 
preocese verbale de receptie semnate de persoanele in drept , situatii de lucrari, 
facturi, etc.)prezentate la Directia generala buget-finante din cadrul Consiliului 
Judetean Neamt;suma va fi alocata in termen de 10 zile lucratoare de la primirea 
documentelor precizate, sub conditia acceptarii sumelor la plata. 
 
 
4.2. Obligatiile Consiliului local al Oraşului Tîrgu-Neamţ: 
a. să cheltuiască suma alocată de Consiliul Judetean Neamt in vederea realizarii 
obiectului asocierii de la pct.ll’; 
b. sa raspunda de modul de cheltuire a sumei alocate; 
c. sa inregistreze distinc in contabilitatea proprie suma primita de la Consiliul 
Judetean Neamt si sa tina evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor 



contabile si a tuturor documentelor justificative a sumei decontate de la Consiliul 
Judetean Neamt, conform prevederilor legale; 
d. sa prezinte pana la data de 31.12.2017, Directiei generale buget finante din 
cadrul Consiliului Judetean Neamt, documente justificative din care sa rezulte modul 
de cheltuire a sumei , in forma si structura prevazute in anecele nr.1 si 2 la prezentul 
acord de asociere; 
e. sa restituie sumele neacceptate pentru decontare, in termen de 15 zile de la data 
instiintarii in scris de catre Directia generala buget finante din cadrul Consiliului 
Judetean Neamt 
f. sa permita Compartimentului audit public intern sin cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Neamt verificarea modului de cheltuire a sumelor 
acordate de Consiliul Judetean Neamt. 
 

V. INCETAREA ASOCIERII 
 
Asocierea inceteaza in urmatoarele situatii: 

 Expirarea duratei de asociere; 
 Hotararea comuna a membrilor asociatiei; 
 Hotarare definitiva si irevocabila a unei instante judecatoresti; 
 Denuntarea unilaterala de catre unul dintre membrii asociati, cu respectarea 

unui preaviz de 30 de zile; 
 Alte clauze prevazute de lege; 

 
VI. TASPUNDEREA PARTILOR 

 
6.1 Prezentul inscris serveste interesul comun al partilor care se obliga sa-l execute 
intocmai si intru totul cu buna credinta; 
6.2 Partile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asipra derularii acestui 
acord; 
6.3 Consiliul Local al Orasului Tirgu Neamt isi va asuma intreaga responsabilitate cu 
privire la obligatiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice 
natura aduse tertelor parti pe perioada derularii acordului sau ce o consecinta a 
derularii unei terte parti; 
6.4 Consiliul Local al Orasului Tirgu Neamt isi asuma integral raspunderea pentru 
prjudicile cauzate din culpa sa atat Consiliului Judetean Neamt, tertilor, organismelor 
care participa la derularea acordului , act si contractantilor sai pe tot parcursul 
derularii acordului; 
6.5 Consiliul Local al Orasului Tirgu Neamtraspunde pentru veridicitatea, realitatea 
,legalitatea si corectitudinea tuturor documentelor prezentate Consiliului Judetean 
Neamt, in vederea indeplinirii prevederilor prezentului acord. 
 

VII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
 
        In cazul in care rezolvarea neintelegerilor ce ar putea aparea intre partile 
prezentului acord nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare 
instantelor de drept comun competente. 

 



VIII. CLAUZE FINALE 
 
 
 8.1 Completările si modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile si 
opozabile părtilor decât dacă sunt făcute prin acte aditionale semnate de către ambii 
asociati. 
 8.2  Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul 
pentru fiecare membru asociat. 
 
 
  CONSILIUL JUDETEAN NEAMT            CONSILIUL LOCAL AL  

         ORAŞULUI TÎRGU-NEAMŢ 
 


