
ROMÂNIA 
JUDE}UL NEAM} 

CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
                                                  HOT|RÂRE 

privind aprobarea unui parteneriat ce va fi incheiat intre Orasul Tirgu Neamt , 
Complexul Muzeal Judetean Neamt si  Fundatia „Ion Creanga” in vederea organizarii 

unei activitati culturale de interes local 
 

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt;  
Luand act de Expunerea de motive nr.9472 din 08.06.2017 inaintata 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; 
 Avand in vedere: 

 adresa nr.17/07.06.2017 emisa de Fundatia „Ion Creanga” , inregistrata la 
institutia noastra cu numarul 9329/07.06.2017, prin care ni se solicita incheierea unui acord de 
parteneriat in vederea organizarii unui spectacol in incinta Cetatii Neamt in data de 01 iulie 
2017, cu ocazia evenimentului cultural local „Festival Medieval”;  

 adresa nr.1296/08.06.2017-9466/08.06.2017 primita de la Complexul Muzeal 
Neamt, prin care se comunica acordul in vederea organizarii unui spectacol in incinta Cetatii 
Neamt in data de 01 iulie 2017 in intervalul orar 1600 – 2200 ; 

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 7, lit.a si c  si ale art. 45 alin. 2 din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

HOTARASTE : 
 Art. 1. Se aprobă acordul de parteneriat dintre Orasul Tîrgu-Neamţ, Complexul Muzeal 
Judetean Neamt si Fundatia „Ion Creanga” in vederea organizarii unei activitati culturale de 
interes local, 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 parteneriat; 

Art. 3. Serviciul Juridic din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt, va lua toate 
masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

Art. 4. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 
Nr.191 
din 09.06.2017  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Gai]\ Dumitru 

          Contrasemnează, 
                 Secretar oraş, 

             Consilier Juridic }u]u Ion 
 
Total consilieri: 19 
Prezenţi:16 
Pentru:15 
Împotrivă: 
Abţineri:1 


