
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

HOTARÂRE 
privind aprobarea unui acord de parteneriat în vederea organizării manifestărilor „Zilele Cetăţii 

Neamt” ce vor avea loc în perioada 29.06. – 01.07.2018 la Tîrgu Neamţ 
 

   Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
   Având în vedere:  

Adresa cu nr.18/23.05.2018 a Asociaţiei Valea Ozanei înregistrată la noi sub 
nr.7411/23.05.2018 prin care se solicită un acord de parteneriat în vederea desfăşurării Festivalului 
„Ceaunul Fermecat” organizat cu ocazia „Zilelor Cetăţii Neamţ”;  

Adresa cu nr. 29/23.05.2018 a Fundaţiei Culturale „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ, înregistrată 
la noi sub nr.7453/24.05.2018 prin care se solicită un parteneriat care să susţină componenţa 
educativă a festivalului – organizarea unei parade de 100 steaguri – centenar; 

H.C.L nr.374 din 22.12.2017 , H.C.L. nr.52 din 27.02.2018 şi HCL nr.90/26.04.2018 prin 
care s-a aprobat Calendarul activităţilor Casei Culturii „Ion Creangă” - Tîrgu Neamţ pentru anul 
2018;   

H.C.L nr.41/16.02.2018 privind aprobarea Bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ şi a Listei 
de investiţii pentru anul 2018; 

 Luând act de Expunerea de motive nr.7470/24.05.2018 înaintată de Primarul oraşului Tirgu 
Neamţ şi Raportul de specialitate nr.7471/24.05.2018, realizat în comun de către Direcţia Buget 
Contabilitate, Resurse Umane şi dezvoltare locala şi Serviciul Juridic din cadrul Primăriei oraşului 
Tirgu Neamţ; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu 
Neamţ; 
 În temeiul prevederilor art.36 alin.7, lit.a si c  şi ale art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE : 

Art. 1. Se aprobă acordul de parteneriat dintre U.A.T Oraşul Tîrgu Neamţ,  Asociaţia „Valea 
Ozanei” Tîrgu Neamţ şi Fundaţia Culturală „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ în vederea organizării şi 
realizării în comun a unor activităţi organizate cu ocazia manifestărilor ”Zilele Cetatii Neamt” , 
ediţia a XVIII –a, ce vor avea loc în in Orasul Tîrgu-Neamt, conform anexei la prezenta hotarare; 

Art. 2. Se împuterniceşte primarul Orasului Tîrgu Neamţ, Harpa Vasilică, să semneze în 
numele şi pentru Consiliul Local, acordul de parteneriat; 

Art. 3. Direcţia Buget Contabilitate, Resurse Umane şi dezvoltare locală şi Serviciul Juridic 
din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ vor lua toate măsurile necesare pentru ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 4. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 
Nr.105 
din 31.05.2018  
 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Acsintoae Ana 

                                              
Contrasemnează, 

                                Secretar oraş, 
                                                                           C.j. Ţuţu Ion 

Total consilieri: 19 
Prezenţi: 19 
Pentru: 19 

 
 



                                                                                                      
ANEXA la HCL nr.105 din 31.05.2018 

 
Orasul Tirgu Neamt               Asociatia Valea Ozanei                Fundaţia Culturală Ion Creangă  
Nr………./…………               Nr………./…………. Nr………./…………. 

 
          ACORD DE PARTENERIAT 

 
I. PĂRŢILE ACORDULUI 

 
1.1. Orasul Tirgu Neamt, 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; 

 
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; 
 

1.3. Fundaţia Culturală Ion Creangă Tîrgu Neamţ, cu sediul în Tîrgu Neamţ, str. Ştefan cel 
Mare nr. 55 (Casa Culturii Tîrgu Neamţ), jud. Neamţ, CIF 8301947, reprezentată prin prof. 
Adina Raluca Margine – director executiv, 

In calitate de parteneri 
 

II. OBIECTUL ACORDULUI 
 

2.1. Obiectul acordului îl constituie organizarea Festivalului ,,Ceaunul Fermecat” in cadrul 
manifestarilor ”Zilelor Cetăţii Neamt” ce vor avea loc în perioada 29.06. – 01.07.2018, 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 29.06. – 01.07.2018. 
  

IV.OBLIGAŢIILE ACORDULUI 
 

4.1. Obligaţiile şi drepturile 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. 

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. 
 
 
4.2. Obligaţiile şi drepturile 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 precum şi a c/v facturilor de salubrizare a 
zonei; La terminarea evenimentului, dotarile existente si spatiul pus la dispozitie prin prezentul 
contract vor fi predate in starea initiala, respectiv curat. 
j) sa asigure cazarea şi masa artiştilor participanţi la eveniment (aprox. 100 de persoane);  
k) sa nu inchirieze spatiul de 100 mp pus la dispozitie in perioada 29.06. – 01.07.2018 de 
Orasul Tirgu Neamt. 
 
4.3. Obligaţiile şi drepturile Fundaţiei Culturale Ion Creangă Tîrgu Neamţ: 
  a) va coordona evenimentul ce se va desfăşura în perioada evenimentului; 
b) va organiza o paradă de 100 de steaguri – Centenar; 
c) va organiza ateliere medievale pentru confecţionarea însemnelor cu Centenarul 
                     
   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                Fundaţia Culturală Ion Creangă  
   
 
 
 


