
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea unei asocieri cu Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tîrgu Neamț în 

vederea realizării unui proiect de interes public local 
  

  
            Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 

Examinând expunerea de motive nr.5600/20.04.2018 a domnului Vasilicã Harpa, 
primarul Orasului Tîrgu Neamţ, întocmită în baza solicitarii nr.726/26.03.2018 – 
4573/27.03.2018  a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tîrgu Neamţ, în vederea realizării 
proiectului „Dincolo de cuvinte, suntem noi, copii speciali” din cadrul Concursului National din 
Strategia naţională de acţiune Comunitară - faza regională; 

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

Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Tîrgu 
Neamţ; 

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 Oraşului Tîrgu Neamţ cu Centrul Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă Tîrgu Neamţ în vederea realizării unui proiect de interes public local, respectiv 
realizarea proiectului „Dincolo de cuvinte, suntem noi, copii speciali” din cadrul Concursului 
Naţional din Strategia naţională de acţiune Comunitara - faza regională, ce se va desfăşura în 
data de 05 mai 2018; 

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

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Oraşul Tîrgu Neamţ și Centrul Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă Tîrgu Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.2. Direcţia Buget contabilitate, resurse umane şi dezvoltare localã va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul Juridic va lua măsurile ce se impun pentru 
încheierea acordului de asociere. 

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

 
Nr.79 
din 26.04.2018  
 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Aciocârlănoae Andrei 

                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                                                  Secretar oraş, 
                                                                           C.j. Ţuţu Ion 

Total consilieri:19  
Prezenţi: 17 
Pentru: 17 
 

 


