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R O M Â N I A 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

HOTĂRÂRE  
PROIECT 

 
privind  aprobarea acordului de colaborare încheiat cu MOCANU E.EUGEN II în vederea 

organizării Turneului Muzical Naţional ROMÂNIA ÎN SĂRBĂTOARE 
 
  
Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ 

             Luând act de adresa cu nr. 5584/20.04.2018 înaintată de către Mocanu E. Eugen 
II, prin care se solicită colaborarea oraşului la organizarea Turneului Muzical Naţional 
România în Sărbătoare; 
                 Ţinând cont de Expunerea de motive nr. 5663/23.04.2018 înaintată de Primarul 
Oraşului Tirgu Neamt prin care se propune încheierea unui acord de parteneriat încheiat cu 
MOCANU E.EUGEN II în vederea organizării Turneului Muzical Naţional ROMÂNIA ÎN 
SĂRBĂTOARE, si Raportul de specialitate nr. 5665/23.04.2018 comun al Serviciului Juridic – 
Contencios şi al Direcţiei Buget - Contabilitate; 
                   Conform prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e) coroborate cu cele ale alin. (7) lit. a) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările 
ulterioare; 
                Având in vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local 
al oraşului Tîrgu Neamţ; 
             In temeiul art. 45 alin. (2) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTARASTE: 

 Art.1. Se aproba încheierea acordului de colaborare cu MOCANU E.EUGEN II, cu 
sediul în oraşul Feteşti, str. Construcţiilor nr. 9, jud. Ialomiţa, CUI 37287650, nr. înregistrare 
F21/109/2017,  în vederea organizării Turneului Muzical Naţional ROMÂNIA ÎN 
SĂRBĂTOARE. 

Art.2. Se aprobă Acordul de colaborare, anexă la prezenta. 
Art.3. Se împuterniceşte primarul oraşului să semneze Acordul de colaborare, în numele 

şi pentru Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ. 
Art.4. (1) Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Buget Contabilitate şi 

Serviciul Juridic – Contencios. 
          (2) Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea 

prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate.   

          
          Initiator,                                                                              Avizat legalitate, 
           Primar,                                                                                    Secretar oraş, 
      Harpa Vasilica                                                                           cons.jr. Ţuţu Ion 
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            str. Ştefan cel Mare  62, 615200 Tîrgu Neamt, Tel. 0233/790245; 790305; Fax: 0233/790508 
 

Serviciul Juridic - Contencios 
Compartimentul Administrarea Domeniului Public şi Privat    
Direcţia Buget - Contabilitate                                                                                                      
Nr.  5665/23.04.2018                                                                                                          Aprob,                                                  

Primar,                                                                                                                             
                                                                                                              Harpa Vasilica 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind  aprobarea acordului de colaborare încheiat cu MOCANU E.EUGEN II în vederea 

organizării Turneului Muzical Naţional ROMÂNIA ÎN SĂRBĂTOARE 
  
 

    Prin Expunerea de motive cu nr. 5663/23.04.2018 înaintată de Primarul oraşului s-a 
propus încheierea unui acord de colaborare în vederea organizării Turneului Muzical Naţional 
ROMÂNIA ÎN SĂRBĂTOARE, turneu ce se va desfăşura în perioada 4-6 mai 2018 în locaţia 
Parcul de la Cetate. 

Acest turneu este organizat cu ocazia Centenarului Marii Uniri, sărbătorim 100% 
româneşte, turneu ce este organizat pe trei direcţii: Muntenia, Moldova şi Ardealul, simultan, 
în fiecare week-end, în perioada 27-29 aprilie 2018 şi 3-5 august 2018, intrarea fiind liberă. 

Desfăşurarea evenimentului va fi asigurată de către MOCANU E. EUGEN II, CU 
SEDIUL ÎN ORAŞUL Feteşti, str. Construcţiilor nr. 9, jud. Ialomiţa, CUI 37287650, nr. 
înregistrare F21/109/2017, iar promovarea acestuia se va face de către partenerii media ai 
evenimentului TVR1, NAŢIONAL TV, FAVORIT, NAŢIONAL FM, care vor avea emisiuni 
dedicate acestei manifestări culturale de muzică populare şi port popular, programe unde vor 
fi promovate obiceiurile, tradiţiile, locurile şi personalităţile locale. 

Colaborarea cu oraşul Tîrgu Neamţ presupune punerea la dispoziţiei a locaţiei de 
desfăşurare a evenimentului şi anume Parcul de la Cetate, locaţie în aer liber, situat în 
imediata vecinătate a Cetăţii Neamţ. 

Conform acordului de parteneriat obligaţiile oraşului Tîrgu Neamţ sunt: 
a) Beneficiarul pune la dispoziţie locaţia stabilită de comun acord în exclusivitate (liberă 

de orice sarcini) pentru evenimentul “Romania in Sărbătoare ”; 
b) Beneficiarul va asigura Prestatorului, fără costuri, spaţii de publicitate pentru 

promovarea evenimentului (locuri special amenajate pentru afişaj) precum şi 
acordarea/autorizarea funcţionării caravanei stradale; 

c) Beneficiarul se obligă să anunţe, in scris, poliţia, jandarmeria, pompierii, despre 
desfăşurarea evenimentului – persoana de legătură şi responsabilă din partea beneficiarului 
dl. Gugiu Ioan, director Casa Culturii Ion Creangă Tîrgu Neamţ; 

d) Beneficiarul se obligă să asigure, în baza listelor furnizate de Prestator, autorizaţiile de 
liberă trecere şi acces în zona evenimentului, pentru parteneri, persoane ce asigură montarea 
şi demontarea elementelor logistice, precum şi aprovizionarea; 
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e) Beneficiarul nu va organiza şi nu va aproba organizarea unui eveniment similar in 
aceeaşi perioada cu acesta sau în apropierea zonei care va găzdui evenimentul ce face 
obiectul prezentului acord de colaborare. 

Întreaga răspundere privind organizarea evenimentului revine către MOCANU E.EUGEN 
II, oraşul Tîrgu neamţ neavând nici o responsabilitate în acest sens. 

Conform prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e) coroborate cu cele ale alin. (7) lit. a) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliul local al oraşului are atribuţii privind  cooperarea interinstituţională pe plan 
intern şi extern, hotărând cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, 
în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes 
public local. 

Având în vedere cele prezentate supunem spre analiză proiectul de hotărâre privind  
aprobarea acordului de colaborare încheiat cu MOCANU E.EUGEN II în vederea 
organizării Turneului Muzical Naţional ROMÂNIA ÎN SĂRBĂTOARE. 

 
 
  

Serviciul Juridic – Contencios,            
Administraţie publică locală, 
Sef Serviciul, cons.jr. Oana-Maria Iftode 

 
 
 

Compartiment Administrarea Domeniului public şi privat 
Insp. Geanina State 

 

 

Direcţia Buget – Contabilitate, 
Director executiv ec. Iosub Ecaterina 
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                                        ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ  
            str. Ştefan cel Mare  62, 615200 Tîrgu Neamt, Tel. 0233/790245; 790305; Fax: 0233/790508 
 

Nr.  5663/23.04.2018                                                                    

 

Expunere de motive 
Privind aprobarea acordului de colaborare încheiat cu MOCANU E.EUGEN II în vederea 

organizării Turneului Muzical Naţional ROMÂNIA ÎN SĂRBĂTOARE 
 

 
 
Luând act de adresa cu nr. 5584/20.04.2018 înaintată de către Mocanu E. Eugen 

II, prin care se solicită colaborarea oraşului la organizarea Turneului Muzical Naţional 
România în Sărbătoare, turneu organizat cu ocazia Centenarului Marii Uniri, turneu ce se va 
desfăşura în perioada 4-6 mai 2018 în locaţia Parcul de la Cetate. 

Acest turneu este organizat cu ocazia Centenarului Marii Uniri, sărbătorim 100% 
româneşte, turneu ce este organizat pe trei direcţii: Muntenia, Moldova şi Ardealul, simultan, 
în fiecare week-end, în perioada 27-29 aprilie 2018 şi 3-5 august 2018, intrarea fiind liberă. 

Desfăşurarea evenimentului va fi asigurată de către MOCANU E. EUGEN II, CU 
SEDIUL ÎN ORAŞUL Feteşti, str. Construcţiilor nr. 9, jud. Ialomiţa, CUI 37287650, nr. 
înregistrare F21/109/2017, iar promovarea acestuia se va face de către partenerii media ai 
evenimentului TVR1, NAŢIONAL TV, FAVORIT, NAŢIONAL FM, care vor avea emisiuni 
dedicate acestei manifestări culturale de muzică populare şi port popular, programe unde vor 
fi promovate obiceiurile, tradiţiile, locurile şi personalităţile locale. 

Colaborarea cu oraşul Tîrgu Neamţ presupune punerea la dispoziţiei a locaţiei de 
desfăşurare a evenimentului şi anume Parcul de la Cetate, locaţie în aer liber, situat în 
imediata vecinătate a Cetăţii Neamţ. 

Având în vedere interesul de a realiza manifestări cu scop de promovare a arealului 
turistic precum şi a patrimoniului istoric şi cultural al oraşului Tîrgu Neamţ, 

Propun încheierea unui acord de colaborare în vederea organizării Turneului 
Muzical Naţional ROMÂNIA ÎN SĂRBĂTOARE, turneu ce se va desfăşura în perioada 4-6 mai 
2018 în locaţia Parcul de la Cetate. 

 
 

 
 

Initiator, 
Primar, 

Harpa Vasilică 
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ACORD DE COLABORARE 
Nr. ______/______________ 

 

I.PĂRŢILE  

1.1. UAT Oraş Tîrgu Neamţ, cu sediul administrativ în Tîrgu Neamţ, Str. Ştefan cel Mare, nr. 
62, judeţul Neamţ,  cod fiscal RO 2614104 tel. 0233/790245, fax. 0233/790508, adresa e-mail: 
tgnt@primariatgneamt.ro; site: www.primariatarguneamt.ro ,reprezentat prin Primar, 
domnul Vasilică Harpa, în calitate de colaborator al evenimentului “Romania in Sărbătoare”, 
denumit în continuare Beneficiar(organizatorul evenimentului). 
si 

1.2.Mocanu E.Eugen I. I. ,cu sediul in Fetesti-Gara ,str. Constructorilor nr. 9 ,jud. Ialomita 
,inregistrata la Registrul Comertului sub nr.F21/109/2017,cod fiscal 37287650,cont bancar 
RO05RZBR0000060019324255,deschis la Raiffeisen Bank,reprezentata prin Mocanu Eugen   
- Administrator, în calitate de Prestator (realizatorul evenimentului) 

 

II. OBIECTUL ACORDULUI DE COLABORARE 

2.1. Prin prezentul acord, Prestatorul se obligă să realizeze în perioada 4-6 mai 2018, 
respectiv vineri, sâmbătă şi duminică, evenimentului “Romania in Sărbătoare”, conform 
ofertei/pachetului de prezentare anexa la acord, în locaţia Parcul de la Cetate – oraş Tîrgu 
Neamţ, pusă la dispoziţie de Beneficiar.  
 

III. DURATA ACORDULUI DE COLABORARE  

3.1. Prezentul acord de colaborare se încheie pentru o durată de ..... zile, necesare promovării 
şi desfăşurării evenimentului (acordul se va semna cu mult înaintea începerii evenimentului). 
3.2. Părţile înţeleg că, în vederea desfăşurării în bune condiţii a evenimentului “Romania in 
Sarbatoare ”, Prestatorul va folosi, timp de 6 zile, locaţia pusă la dispoziţie pentru montarea/ 
demontarea echipamentului tehnic şi a întregii logistici şi pentru realizarea evenimentului 
propriu-zis. 
3.3. Durata desfăşurării evenimentului este de 3 zile, 4-6 mai 2018. 
 

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

4.1. Obligaţiile Prestatorului 
a) Prestatorul se obligă să asigure derularea programul artistic conform Oferta/Pachet de 
prezentare, anexa  la acord. 
b) Prestatorul se obligă să asigure echipamentul tehnic profesional: scenă, sunet, lumini 
pentru eveniment conform Oferta/Pachet de prezentare, anexa la acord; 
c) Prestatorul asigură materiale publicitare, respectiv afişe (mari 100 x 70 cm, A3) şi fluturaşi 
pentru promovarea evenimentului şi distribuirea acestora;  
d) Prestatorul se obligă să menţioneze pe afişe, în calitate de organizatori, Primăria şi 
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
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e) Prestatorul se obligă să execute serviciile prevăzute în acord cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa artistică 
şi tehnică; 
f) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materiale, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, în măsura în care necesitatea 
asigurării acestora este prevăzută în acord; 
g) Prestatorul se obligă să asigure, pentru buna desfăşurare a  evenimentului, colaborarea cu 
alţi parteneri (terase cu specific românesc, parc de distracţii, corturi cu suveniruri, dulciuri, 
etc.) 
h) In situaţia in care un artist nu va putea fii prezent la eveniment din cauza îmbolnăvirii, a 
unui accident sau a unui caz fortuit, Prestatorul va avea dreptul de a înlocui prezenta acestuia 
cu un alt artist de aceeaşi valoare si obligaţia de a comunica de îndată Beneficiarului aceasta 
modificare. 
i) Prestatorul se obligă să colecteze deşeurile rezultate în urma desfăşurării evenimentelor, de 
la locul de desfăşurare al evenimentului şi să asigure curăţenia locaţiei pusă la dispoziţie, pe 
cheltuiala proprie, în baza unui contract încheiat între prestator şi operatorul de salubritate SC 
ROSSAL SRL  Roman, cu sediul secundar in Tg. Neamt str. Ştefan cel Mare nr. 48, jud. 
Neamţ. 
j) Prestatorul va fi direct răspunzător de organizarea şi desfăşurarea evenimentului, oraşul 
Tîrgu Neamţ neavând nici o responsabilitate în acest sens. 
 

4.2. Obligaţiile Beneficiarului 

a) Beneficiarul pune la dispoziţie locaţia stabilită de comun acord în exclusivitate (liberă 
de orice sarcini) pentru evenimentul “Romania in Sărbătoare ”; 

b) Beneficiarul va asigura Prestatorului, fără costuri, spaţii de publicitate pentru 
promovarea evenimentului (locuri special amenajate pentru afişaj) precum şi 
acordarea/autorizarea funcţionării caravanei stradale; 

c) Beneficiarul se obligă să anunţe, in scris, poliţia, jandarmeria, pompierii, despre 
desfăşurarea evenimentului – persoana de legătură şi responsabilă din partea beneficiarului 
dl. Gugiu Ioan, director Casa Culturii Ion Creangă Tîrgu Neamţ; 

d) Beneficiarul se obligă să asigure, în baza listelor furnizate de Prestator, autorizaţiile de 
liberă trecere şi acces în zona evenimentului, pentru parteneri, persoane ce asigură montarea 
şi demontarea elementelor logistice, precum şi aprovizionarea; 

e) Beneficiarul nu va organiza şi nu va aproba organizarea unui eveniment similar in 
aceeaşi perioada cu acesta sau în apropierea zonei care va găzdui evenimentul ce face 
obiectul prezentului acord de colaborare; 
       

V.PRINCIPII DE COLABORARE 

5.1. Principiile care stau la baza prezentului acord sunt transparenţa, iniţiativa, implicarea, 
colaborarea, perseverenţa, echitatea, competenţa, responsabilitatea, non partizanatul şi 
respectarea legislaţiei în vigoare. 

VI. FORŢA MAJORĂ 
6.1. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care invocă şi o dovedeşte, părţile fiind 
obligate să-şi notifice reciproc evenimentul considerat forţă majoră, în 48 de ore de la 
începerea acestuia. 
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VII. ÎNCETAREA ACORDULUI DE COLABORARE 

7.1. Prezentul acord încetează în următoarele cazuri: 
a) expirarea termenului pentru care a fost încheiat acordul; 
b) după onorarea obligaţiilor contractuale; 
c) prin acordul scris al părţilor. 
7.2. Prestatorul are dreptul să denunţe unilateral prezentul acord, cu notificare prealabilă, 
transmisa Beneficiarului cu cel putin 6 zile înainte de data stabilită pentru eveniment. 
Notificarea se va transmite Beneficiarului prin poştă, curier, fax sau e-mail. În cazul în care 
Prestatorul denunţă unilateral prezentul acord, în condiţiile menţionate anterior, părţile înteleg 
faptul ca acordul nu-şi va mai produce efectele, iar Prestatorul nu va mai avea nicio obligaţie 
faţă de Beneficiar. În această situaţie, Beneficiarul nu va putea solicita despăgubiri pentru 
nerealizarea evenimentului. Eventualele cheltuieli avansate de Beneficiar conform prezentului 
acord nu vor putea fi imputate Prestatorului, în cazul în care acesta din urmă denunţă 
unilateral acordul de colaborare. 

VIII. LITIGII 

8.1. Orice litigiu decurgând din prezentul acord se va soluţiona pe cale amiabilă şi, dacă acest 
lucru nu este posibil, litigiul se va supune legislaţiei româneşti în vigoare. 

Prezentul acord a fost încheiat astăzi __________________, în 2 (două) exemplare, 
câte unul pentru fiecare parte, ambele având valabilitate până la stingerea oricăror obligaţii 
dintre părţi asumate prin prezentul acord de colaborare. 

 

                 PRESTATOR,                                                                   BENEFICIAR, 


