
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
Proiect 

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea unei asocieri cu Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Tirgu Neamț 

în vederea realizării unui proiect de interes public local 
  

  
            Consiliul local Tirgu Neamţ; 

Examinând expunerea de motive nr.5600/20.04.2018 a domnului Vasilicã Harpa, 
primarul Orasului Tirgu Neamţ, întocmită în baza solicitarii nr. 726/26.03.2018 – 
4573/27.03.2018  a Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Tirgu Neamt , in vederea 
realizarii proiectului „Dincolo de cuvinte, suntem noi, copii speciali” din cadrul Concursului 
National din Strategia nationala de actiune Comunitara- faza regionala; 

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5600/20.04.2018 al Direcţiei Buget 
Contabilitate, RU si Dezvoltare locala şi Serviciului Juridic; 

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.6 lit.a, art. 45, alin.(2), lit.„f”din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1: (1) Se aprobă asocierea Orasului Tirgu Neamt cu Centrul Scolar pentru Educatie 

Incluziva Tirgu Neamt în vederea realizării unui proiect de interes public local, respectiv 
realizarea proiectului „Dincolo de cuvinte, suntem noi, copii speciali” din cadrul Concursului 
National din Strategia nationala de actiune Comunitara- faza regionala, ce se va defasura in data 
de 05 mai 2018; 

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Orasului Tirgu Neamţ, în vederea realizării 
proiectului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 3.500 lei. 

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Orasul Tirgu Neamţ și Centrul Scolar pentru 
Educatie Incluziva Tirgu Neamt, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.2: Direcţia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul Juridic va lua măsurile ce se impun pentru încheierea 
acordului de asociere. 

    Art.3:  Secretarul orasului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi 
instituţiilor publice  interesate. 

 
  Iniţiator, 

            Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 
      Harpa Vasilică  
 
                          Avizat legalitate, 

              Secretar, 
 
 
 
 
 
 
 
 



Orasul Tirgu Neamt 
Nr. 5600/20.04.2018   
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 privind aprobarea unei asocieri cu Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Tirgu Neamț 
în vederea realizării unui proiect de interes public local 

  
 

Analizand solicitarea nr. 726/26.03.2018 – 4573/27.03.2018  de la Centrul Scolar pentru 

Educatie Incluziva Tirgu Neamt , in vederea realizarii proiectului „Dincolo de cuvinte, suntem 

noi, copii speciali” din cadrul Concursului National din Strategia nationala de actiune 

Comunitara- faza regionala; 

Acest proiect se organizeaza pe 05 mai 2018 in orasul nostru si are ca activitati competitii 

de dans , unde vor participa echipe formate din mod egal din elevi voluntari proveniti din unitati 

de invatamant care deruleaza parteneriate in cadrul Strategiei nationale de actiune Comunitara 

(gradinite, scoli generale, licee) si elevi beneficiari ( doar elevi cu certificat de incadrare in grad 

de handicap). 

Ca obiective, proiectul isi propune : 

 sa evidentieze efectele activitatilor de voluntariat din cadrul Strategiei nationale de 

actiune Comunitara, prin exprimarea prin dans a sentimentelor elevilor voluntari referitor la 

activitatile cu copii cu cerinte educative speciale. 

 sa dezvolte atitudini pozitive cu privire la copii, tineri beneficiari; 

 sa sensibilizeze comunitatea cu privire la necesitatea activitatilor de voluntariat in cadrul 

elevilor. 

Din bugetul detaliat al proiectului , autoritatea locala va sustine activitatea de „fond de 

premiere pentru concursuri” cu suma de 3.500 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       Avizat, 
Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala   Primar, 
                     Serviciul Juridic  
Nr. Nr. 5600/20.04.2018                            HARPA Vasilicã 
 

Raport de specialitate 
 privind aprobarea unei asocieri cu Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Tirgu Neamț în 

vederea realizării unui proiect de interes public local 
 
 
Luand act de : prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare ; 

Analizand: solicitarea nr. 726/26.03.2018 – 4573/27.03.2018  de la Centrul Scolar pentru Educatie 

Incluziva Tirgu Neamt , in vederea realizarii proiectului „Dincolo de cuvinte, suntem noi, copii speciali” 

din cadrul Concursului National din Strategia nationala de actiune Comunitara- faza regionala; 

Acest proiect se organizeaza pe 05 mai 2018 in orasul nostru si are ca activitati competitii de 

dans, unde vor participa echipe formate din mod egal din elevi voluntari proveniti din unitati de 

invatamant care deruleaza parteneriate in cadrul Strategiei nationale de actiune Comunitara (gradinite, 

scoli generale, licee) si elevi beneficiari ( doar elevi cu certificat de incadrare in grad de handicap). 

Ca obiective, proiectul isi propune : 

 sa evidentieze efectele activitatilor de voluntariat din cadrul Strategiei nationale de actiune 

Comunitara, prin exprimarea prin dans a sentimentelor elevilor voluntari referitor la activitatile cu copii 

cu cerinte educative speciale. 

 sa dezvolte atitudini pozitive cu privire la copii, tineri beneficiari; 

 sa sensibilizeze comunitatea cu privire la necesitatea activitatilor de voluntariat in cadrul elevilor. 

Din bugetul detaliat al proiectului , autoritatea locala va sustine activitatea de „fond de premiere 

pentru concursuri” cu suma de 3.500 lei, ce va fi achitata in doua transe: 

 70% din suma reprezentand  2.450 lei va fi achitata pana pe 03 mai 2018; 

 30% din suma reprezentand 1.050 lei va fi achitata pana pe 11 mai 2018, sub conditia 

justificarii primei transe. 

Va supunem spre aprobare asocierea Orasului Tirgu Neamt cu Centrul Scolar pentru Educatie 

Incluziva Tirgu Neamt, în vederea realizării unui proiect de interes public local. 

 
 

           Prenume, nume                         Functia publica                                     Semnatura            Data 
Ecaterina Iosub Director executiv  

Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala 
  

Iovoaia Ciprian Serviciul Juridic   

Intocmit: 

Carmen Tanasa 

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

  



 

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR._____ DIN _________ 

    

ACORD DE ASOCIERE 

I. PĂRŢILE ASOCIERII 
 

1.1 Oraşul Tîrgu-Neamţ, cu sediul în orasul Tîrgu-Neamţ, B-dul Stefan cel Mare, nr. 62,  

judeţul Neamţ, reprezentată prin domnul Vasilicã Harpa- primar; 

si 

1.2 Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Tirgu Neamt …………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

II. OBIECTUL ASOCIERII 
 

 Obiectul asocierii îl constituie sutinerea financiara de catre autoritatea locala a proiectului 

„Dincolo de cuvinte, suntem noi, copii speciali” din cadrul Concursului National din Strategia 

nationala de actiune Comunitara- faza regionala; 

 

III. DURATA ASOCIERII 
 

       Acordul de asociere intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi si produce 

efecte pâna la data încheierii manifestărilor. 

 

IV. OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR 
 

4.1.Obligaţiile Oraşului Tîrgu-Neamt: 

a) să aloce suma de 3.500 lei organizării manifestărilor de la art.II, conform adresei nr. . 

726/26.03.2018 – 4573/27.03.2018  , pentru data de 05 mai 2018; 

b) suma va fi deconta in doua transe : 

 prima transa de 2.450 lei, reprezentand 70% din contributia Orasului Tirgu Neamt 

pana la data de 03 mai 2018; 

 a doua transa de 1.050 lei, reprezentand 30% pana la data de 11 mai 2018, sub 

conditia justificarii primei transe. 

 

4.2.Obligaţiile Clubului Sportiv Scolar Tirgu Neamt: 



a. să cheltuiască suma alocată de Orasul Tirgu Neamţ pentru acoperirea, în mod exclusiv, a 

cheltuielilor necesare organizării evenimentelor, conform adresei nr. 726/26.03.2018 – 

4573/27.03.2018  (activitatea de „fond de premiere pentru concursuri”); 

b.  să promoveze imaginea judeţului Neamţ si a Orasului Tirgu Neamţ în cadrul 

evenimentului; 

c. să transmită Orasului Tirgu Neamţ documentele legate de modul de cheltuire a sumelor 

alocate de către acesta, pana la data de 11 mai 2018. 

 

V. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
 

 În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor ce ar putea apărea între părţile prezentului 

acord nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse  spre soluţionare instanţelor de drept 

comun competente. 

VI. CLAUZE FINALE 
 

6.1. Completările si modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile si opozabile părţilor 

decât dacă sunt făcute prin acte adiţionale semnate de către ambii asociaţi. 

6.2. Prezentul acord a fost încheiat într- un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru 

fiecare membru asociat. 

 

 

Orasul Tirgu Neamt Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva                                       

Tirgu Neamt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


