
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

 

PROIECT 

HOTARÂRE 

 
privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat cu Asociatia “Valea Ozanei” Tirgu 

Neamt,  cu ocazia manifestarilor ”Zilelor Orasului Tirgu Neamt” ce vor avea loc în perioada 

08-10 septembrie 2017 

 

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt;  

         
 
         Avand in vedere adresa nr.40/18.08.2017 a Asociatiei ,,Valea Ozanei” inregistrata la Primaria 
Orasului Tirgu Neamt cu nr. 14216 din 23.08.2017, prin care se solicita incheierea unui acord de 
parteneriat, in vederea organizarii Festivalului Culinar ,,Ceaunul Fermecat”, editia a VIII-a., in 
cadrul ”Zilelor Orasului Tirgu Neamt” ce vor avea loc în perioada 08-10 septembrie 2017. 
 

         Luand act de Expunerea de motive  inaintata de Primarul orasului Tirgu Neamt si Raportul de 

specialitate al Serviciului Juridic din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt, ambele inregistrate cu 

nr. 14290/23.08.2017; 

         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 U.A.T Orasul Tîrgu-Neamţ si Asociaţia 

Valea Ozanei,  in vederea organizării unor activitati prilejuite de ”Zilele Orasului Tirgu Neamt” 

ce vor avea loc în perioada 08-10 septembrie 2017, in Orasul Tîrgu-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 parteneriat; 

Art. 3. Serviciul Juridic din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt vor 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. 

Initiator,  

Primarul orasului Tirgu Neamt, 

Harpa Vasilicã 

 

 

 Avizat pentru legalitate,  

  Secretar al orasului Tirgu Neamt, 



     jr. Tutu Ion 

    

 
                                                                                                                                                                                                                           
ANEXA la HCL nr............. 
 
Orasul Tirgu Neamt                                                            Asociatia Valea Ozanei Tirgu Neamt    
 
Nr………./…………                                                                                     Nr………./…………. 

 

          ACORD DE PARTENERIAT 

 
I. PĂRŢILE ACORDULUI 

 

1.1. Orasul Tirgu Neamt, prin Consiliul Local al Oraşului Tîrgu Neamţ, cu sediul în Orasul 
Tirgu Neamţ, str. Stefan cel Mare, nr.62, judeţul Neamţ, CUI 2614104, cont IBAN 
RO61TREZ24A675000591100X, deschis la Trezoreria Tirgu Neamt, reprezentat prin domnul 
Harpa Vasilicã- primar, 

si 

 
1.2. Asociatia Valea Ozanei Tîrgu Neamţ, cu sediul în comuna Vanatori Neamt, sat Lunca, 

judeţul Neamţ, CIF 31876834, nr.inscriere registru special : 11/25.05.2013, reprezentata prin 
domnul Daniel Gavriloaia-presedinte. 

In calitate de parteneri 

 
II. OBIECTUL ACORDULUI 

 

2.1. Obiectul acordului îl constituie organizarea Festivalului ,,Ceaunul Fermecat” in cadrul 
manifestarilor ”Zilelor Orasului Tirgu Neamt” ce vor avea loc în perioada 08-10 septembrie 2017, 
în orasul Tîrgu Neamt, actiune ce are ca scop promovarea traditiilor culinare ale zonei. 

 
III.  DURATA ACORDULUI 

 

3.1. Acordul de asociere este valabil in perioada 08-10 septembrie 2017. 
  

IV.OBLIGAŢIILE ACORDULUI 

 

4.1. Obligaţiile Oraşului Tîrgu Neamţ: 
     Este responsabil pentru punerea la dispozitie a spatiului de desfasurare a evenimentului, 
respectiv parcul de sub ,,Cetatea Neamtului”- 100 mp, conform schitei anexa la prezentul acord. 
     Spatiul alocat este pus la dispozitia partenerului cu maxim o zi inainte de data deschiderii 
manifestarilor. Acesta are obligatia sa il elibereze in termen de 12 ore si sa il predea in starea in care  
l-a primit, fiind considerat ca l-a primit in stare buna. 
     Desi paza generala a spatiului va fi asigurata, Orasul Tirgu Neamt, in calitate de partener, isi 
declina orice responsabilitate in ceea ce priveste pierderea, disparitia sau furtul oricaror obiecte, 
paza acestora revenind Asociatiei Valea Ozanei si agentilor economici respectivi.    
     Orasul Tirgu Neamt, in calitate de partener, nu raspunde de eventualele variatii ale tensiunii din 
retea sau eventualele pagube aduse echipamentelor electrice din aceasta cauza. Materialele folosite 
vor fi conforme normelor PSI. 
 
4.2. Obligaţiile Asociatiei Valea Ozanei Tîrgu Neamţ: 
a). să promoveze imaginea Orasului Tirgu Neamt în cadrul evenimentului; 
b ) desfășurarea promptă a activităților specifice prevăzute la art.2.1 ;  
c) furnizarea tuturor informațiilor și a datelor (către Orasul Tirgu Neamt- Partener), care sunt 
necesare pentru  a coordona și a monitoriza evenimentul; 



d) notificarea partenerului (Orasul Tirgu Neamt) privind orice factori care ar putea afecta în mod 
negativ desfasurarea evenimentului; 
e) În caz de cooperare cu terțe părți, Asociatia ,,Valea Ozanei”  rămâne singura responsabila față de 
Orasul Tirgu Neamt cu privire la respectarea obligațiilor  prevăzute în acest acord de parteneriat. 
 Nici una dintre parti  nu va avea dreptul de a transfera drepturile și obligațiile sale ce se nasc în 
urma incheierii  prezentului acord de parteneriat. 
f) poate utiliza doar spatiile alocate desfasurarii Festivalului Culinar ,,Ceaunul Fermecat”. Este 
interzisa obstructionarea traficului prin orice mijloace; 
g) raspunde de toate daunele produse de personalul propriu sau de colaboratorii lui, pe toata durata 
desfasurarii evenimentului; 
h) este pe deplin raspunzator de respectarea normelor legale de prevenire a incendiilor, a normelor 
de protectie a muncii si pentru prejudiciile cauzate spatiului in care se desfasoara evenimentul, in 
conditiile Codului civil; 
i) sa achite contravaloarea energiei electrice consumate; 
Orasul Tirgu Neamt, prin reprezentantii sai, in calitate de partener, va veghea la respectarea 
principiilor si recomandarilor de amenajare, urmand ca in cazul incalcarii acestora, sa ia masuri in 
consecinta. 
La terminarea evenimentului, dotarile existente si spatiul pus la dispozitie prin prezentul contract 
vor fi predate in starea initiala, respectiv curat. 
j) sa organizeze concursul de fotografie ,,Turist pe Valea Ozanei”. 
k) sa asigure masa delegatiilor invitate la ,,Zilele Orasului”, invitati ai Orasului Tirgu Neamt, altii 
decat artisti. 
 
                                 V.  MODIFICARI, RETRAGERI SI LITIGII 

5.1.Orice modificare a prezentului acord de parteneriat va face obiectul unui act adițional la acest 
acord. 
5.2.Organizatorul și partenerii evenimentului sunt de acord să nu se retragă din proiect cu excepția 
situației când există motive inevitabile pentru aceasta. În cazul oricăror dispute între ei, partile sunt 
obligate să opteze pentru o soluționare pe cale amiabilă. 
5.3.Orice dispută legală care ar putea rezulta din sau în legătură cu acest acord de parteneriat se va 
judeca în conformitate cu legislatia romana in vigoare. 
 

VI. - LEGISLATIE SI FORTA MAJORA 

6.1. Acest acord de parteneriat este guvernat de legea romana.  
6.2. Nici o parte semnatară nu poate fi trasă la răspundere pentru nerespectarea obligațiilor care 
decurg din prezentul acord de parteneriat dacă aceasta a fost cauzată de situații de forță majoră. 

 

                                        VII. CLAUZE FINALE 

7.1.Completările şi modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile şi opozabile părţilor decât 
dacă sunt făcute prin acte adiţionale semnate de către ambii asociaţi. 
7.2.Prezentul acord a fost încheiat într- un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare 
partener. 
  
 Orasul Tirgu Neamt                                                          Asociatia Valea Ozanei Tirgu Neamt    
 

                 Primar,  
          Harpa Vasilicã                                    Presedinte, Gavriloaia Daniel 
 
 
          Director executiv,  
            Iosub Ecaterina 
 
           
          Serviciu Juridic,                       viza CFP 
     Vasiliu Sofica Maria                 Tanasa Carmen 



 
 Orasul Tirgu Neamt 

Nr. 14290/23.08.2017; 

    
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotarare 

 
privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat cu Asociatia “Valea Ozanei” Tirgu 

Neamt, cu ocazia manifestarilor ”Zilelor Orasului Tirgu Neamt” ce vor avea loc în perioada 

08-10 septembrie 2017 

 
 

Luand act de: 

 

 

•          Avand in vedere adresa nr.40/18.08.2017 a Asociatiei ,,Valea Ozanei” inregistrata la 
Primaria Orasului Tirgu Neamt cu nr. 14216 din 23.08.2017, prin care se solicita incheierea 
unui acord de parteneriat, in vederea organizarii Festivalului Culinar ,,Ceaunul Fermecat”, 
editia a VIII-a., in cadrul ”Zilelor Orasului Tirgu Neamt” ce vor avea loc în perioada 08-10 
septembrie 2017. 

•         Orasul Tirgu Neamt, in calitate de partener,  este responsabil pentru punerea la 
dispozitie a spatiului de desfasurare a evenimentului, respectiv parcul de sub ,,Cetatea 
Neamtului”-100 mp, conform anexei; 

 
 
               Având in vedere cele prezentate mai sus, propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului 
Local, prezentul proiect de hotărâre.  
 

 

 

  

 
 

 

Primar, 

           Harpa Vasilicã 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Orasul Tirgu Neamt                 Aprob, 
                                                                                     Primar,   
Serviciul Juridic         HARPA Vasilicã 
Nr. 14290/23.08.2017; 

                     
 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE  

la proiectul de hotarare 

privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat cu Asociatia “Valea Ozanei” Tirgu 

Neamt,  cu ocazia manifestarilor ”Zilelor Orasului Tirgu Neamt” ce vor avea loc în perioada 

08-10 septembrie 2017 

 
Luand act de: 

 

o  Adresa nr.40/18.08.2017 a Asociatiei ,,Valea Ozanei” inregistrata la Primaria Orasului Tirgu 
Neamt cu nr. 14216 din 23.08.2017, prin care se solicita incheierea unui acord de parteneriat, 
in vederea organizarii Festivalului Culinar ,,Ceaunul Fermecat”, editia a VIII-a., in cadrul 
”Zilelor Orasului Tirgu Neamt” ce vor avea loc în perioada 08-10 septembrie 2017. 

 

  În fiecare an, la început de toamnă, Zilele Oraşului Tîrgu Neamţ, reuşesc să aducă laolaltă un 

număr impresionant de oameni, fie ei locuitori ai oraşului sau turişti aflati in trecere. 

Pe langa ,,Zilele Cetatii” , Zilele Orasului Tirgu Neamt este sărbătoarea care se suprapune cu 

sărbătoarea creştină a Naşterii Maicii Domnului, din data de 8 septembrie, ocrotitoarea oraşului 

Tirgu Neamţ. 

   Pentru APDTN Valea Ozanei participarea la Zilele Orasului reprezinta  o actiune în care se 

implică cu toată inima,  dorind să realizeze de la an la an evenimente cât mai reusite si mai 

bogate în manifestări culturale, dar si culinare. 

        Din afirmatiile presedintelui Asociatiei reiese ca ,,Ceaunul Fermecat” a devenit deja o 
manifestare traditională, unde toti amatorii de bucate bine gătite, în mod traditional, vin să se 
delecteze cu preparatele la ceaun pregătite pe foc de lemne, în aer liber. Este un festival în care 
pensiunile si restaurantele se unesc pentru a crea si a aduce în prezent vechile traditii culinare ale 
zonei.  Evenimentul se înscrie în seria actiunilor de promovare a orasului Târgu Neamt pe care 
asociatia  le organizează an de an. 
        Orasul Tirgu Neamt, in calitate de partener,  este responsabil pentru punerea la dispozitie a 
spatiului de desfasurare a evenimentului, respectiv parcul de sub ,,Cetatea Neamtului”-100 mp 
conform anexei; 
        Fata de cele mentionate, supunem spre dezbatere Consiliului Local prezentul proiect de 
hotarare.  
 
 
                                                                        SERVICIUL     JURIDIC 

                                                     Intocmit, Vasiliu Sofica Maria 
 
 


