
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

HOTARÂRE 
 
Proiect 

privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat cu Asociatia de cultura romaneasca 
ASTRA ANENII NOI Republica Moldova,  in cadrul taberei de cultura si civilizatie 

romaneasca „Acasa la noi” ce va avea loc în luna iulie 2018 
 

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt;  

         
 
         Avand in vedere adresa nr.25/25.05.2018 a Asociatia de cultura romaneasca ASTRA 
ANENII NOI Republica Moldova” inregistrata la Primaria Orasului Tirgu Neamt cu nr. 7.817 din 
31.05.2018, prin care se solicita un acord de parteneriat pentru sprijinul financiar  a unui grup de 20 
copii si 2 insotitori din raionul Anenii Noi in cadrul taberei de cultura si civilizatie romaneasca 
„Acasa la noi” ce va avea loc în luna iulie 2018 
         Luand act de Expunerea de motive  inaintata de Primarul orasului Tirgu Neamt si Raportul de 
specialitate a Directiei Buget-Contabilitate din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt, ambele 
inregistrate cu nr. 8.686/19.06.2018; 
          Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orasului Tirgu 
Neamt; 
         In temeiul prevederilor art. 36 alin. 7, lit.a si c  si ale art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

HOTARASTE : 

 

          Art. 1. Privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat cu Asociatia de cultura 
romaneasca ASTRA ANENII NOI Republica Moldova,  in cadrul taberei de cultura si civilizatie 
romaneasca „Acasa la noi” ce va avea loc în luna iulie 2018, 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. Directia Buget-Contabilitate si 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. 

Nr.  
Din  
                                
                                               Presedinte de sedinta  
                                        Consilier local, Apopei Vasile 

 
         Contrasemneaza,  

        Secretar al orasului Tirgu Neamt, 



             jr. Tutu Ion 
    
 
 
 

                                                               ANEXA la HCL nr._______________ 
 

Orasul Tirgu Neamt                                                    Asociatia Astra Anenii Noi ,Republica Moldova 
 
Nr………./…………                                                                              Nr………./…………. 

 
 ACORD DE PARTENERIAT 

 
I.PĂRŢILE  

 
1. ORASUL TIRGU NEAMT,  unitate administrativ teritorială cu personalitate juridică, 

având sediul în Str. Ştefan cel Mare, nr. 62,  Tîrgu Neamţ, tel. 0233/790245, fax. 
0233/790508, având codul de înregistrare fiscală 2614104, cont deschis la Trezoreria Tîrgu 
Neamţ, reprezentat legal  prin Primarul Oraşului Tîrgu Neamţ, Harpa Vasilică,  

Si 

2. Asociatia ASTRA-ANENII NOI,orasul Anenii Noi,str.N.Gribov 2 b,                                
e-mail:octavian.zelinski@gmail.com,tel.373-(0)-265-92500,373-(0)-67479905  Republica 
Moldova 

In temeiul Hotararii Consiliului Local al Orasului Tirgu Neamt nr       din 22.06.2018 
privind incheierea unui Acord de Parteneriat intre Orasului Tirgu Neamt si Asociatia 
ASTRA-ANENII NOI Republica Moldova 

II.OBIECTUL PARTENERIATULUI 
 

        Obiectul parteneriatului îl constituie sprijinul financiar pentru asigurarea mesei ,  unui grup de 
20 copii si 2 insotitori din raionul Anenii Noi in cadrul taberei de cultura si civilizatie romaneasca 
„Acasa la noi” ce va avea loc în luna iulie 2018 
    
 
III.      DURATA PARTENERIATULUI 
Acordul de parteneriat intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi si produce efecte pâna 
la data încheierii taberei. 
 
IV.OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR 
4.1.Obligaţiile Oraşului Tîrgu-Neamt: 

a. să aloce suma de 4.000 lei în vederea asigurarii meselor pentru membrii grupului 
b. să promoveze manifestările pe site- ul propriu.  
4.2.Obligaţiile Asociatia ASTRA-ANENII NOI  

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

cheltuielilor necesare organizării evenimentelor, conform adresei nr. 25/25.06.2018; 

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

 
V. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

 



 În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor ce ar putea apărea între părţile prezentului acord 
nu este posibilă pe cale amia                                                          
bilă, 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 partener. 

 

 
Orasul Tirgu Neamt                                      Asociatia ASTRA-ANENII  NOI, 
                                                                                                   Republica Moldova 
 Primar,                                                                                    Presedinte, 

     Harpa Vasilică                                                      Dr.Octavian Zelinski 

 
Directia Buget-Contabilitate       

  Ec. Iosub Ecaterina                                         

       

  Serviciul Juridic, 

      Vasiliu Sofica Maria                                      

           

    Vizat CFP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Orasul Tirgu Neamt 
Nr. 8.686/19.06.2018; 

    
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotarare 
 

privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat cu Asociatia de cultura romaneasca 
ASTRA ANENII NOI Republica Moldova,  in cadrul taberei de cultura si civilizatie 

romaneasca „Acasa la noi” ce va avea loc în luna iulie 2018 
 

 

Luand act de: 

 

 

         Avand in vedere adresa nr.25/18.08.2017 a Asociatiei ,, ASTRA ANENII NOI” inregistrata 
la Primaria Orasului Tirgu Neamt cu nr. 7817 din 31.05.2018, prin care se solicita sprijinul 
financiar pentru asigurarea mesei ,  unui grup de 20 copii si 2 insotitori din raionul Anenii Noi in 
cadrul taberei de cultura si civilizatie romaneasca „Acasa la noi” ce va avea loc în luna iulie 2018 
    

         Orasul Tirgu Neamt, in calitate de partener,  este responsabil pentru alocarea sumei de 
4.000 lei necesara asigurarea mesei in perioada stabilita 

 
 
               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,   
Directia Buget Contabilitate,Resurse Umane    HARPA Vasilicã 
                       
Nr. 8.686/19.06.2018; 

                     
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE  
la proiectul de hotarare 

privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat cu Asociatia de cultura romaneasca 
ASTRA ANENII NOI Republica Moldova,  in cadrul taberei de cultura si civilizatie 

romaneasca „Acasa la noi” ce va avea loc în luna iulie 2018 
 

Luand act de: 

 

Avand in vedere adresa nr.25/18.08.2017 a Asociatiei ,, ASTRA ANENII NOI” inregistrata la 
Primaria Orasului Tirgu Neamt cu nr. 7817 din 31.05.2018, prin care se solicita sprijinul financiar 
pentru asigurarea mesei ,  unui grup de 20 copii si 2 insotitori din raionul Anenii Noi in cadrul 
taberei de cultura si civilizatie romaneasca „Acasa la noi” ce va avea loc în luna  iulie 2018 
    

         Orasul Tirgu Neamt, in calitate de partener,  este responsabil pentru alocarea sumei de 
4.000 lei necesara asigurarea mesei in perioada stabilita 

 
        Fata de cele mentionate, supunem spre dezbatere Consiliului Local prezentul proiect de 
hotarare.  
 
 
                                                         Directia Buget Contabilitate 

                                                     Director executiv, 
                                                              Ec.Ecaterina Iosub 
 
 


