
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

HOTARÂRE 
 

         privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat cu Asociaţia de cultură românească 
„ASTRA ANENII NOI ‚ ,Republica Moldova, în cadrul taberei de cultură şi civilizaţie românească 

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

         Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
 
         Având în vedere adresa nr.25/25.05.2018 a Asociaţiei de cultură românească „ ASTRA  
ANENII NOI  „ Republica Moldova” înregistrată la Primăria Oraşului Tîrgu Neamţ cu nr.7.817 din 
31.05.2018, prin care se solicită un acord de parteneriat pentru sprijinul financiar a unui grup de 20 
copii şi 2 însoţitori din raionul Anenii Noi în cadrul taberei de cultură şi civilizaţie românească „Acasă 
la noi”  ,ce va avea loc în luna iulie 2018. 
         Luând act de Expunerea de motive înaintata de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate al Direcţiei Buget - Contabilitate din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, ambele 
înregistrate cu nr.8.686/19.06.2018; 
        Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Oraşului Tîrgu Neamţ; 
        Īn 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, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
           Art. 1. Se aprobã  Acordul  de parteneriat încheiat ȋntre Oraşul Tȋrgu Neamț,județul Neamț cu 
Asociaţia de cultură românească  „ ASTRA ANENII NOI „ Republica Moldova, în cadrul taberei de 
cultură şi civilizaţie romanească „Acasă la noi” ,ce va avea loc în luna iulie 2018, conform anexei la 
prezenta hotarare,parte integrantã a acesteia. 
 

Art. 2. Se împuterniceşte Primarul Oraşului Tîrgu Neamţ, Harpa Vasilicã, să semneze în 
numele şi pentru Oraşul Tȋrgu Neamț, acordul de parteneriat; 

 
Art. 3. Direcția Buget-contabilitate 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. 
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Preşedinte de şedinţă, 
Viceprimar, Apopei Vasile 

                                                                                                                                              
Contrasemnează, 

                                Secretar oraş, 
                                                                           C.j. Ţuţu Ion 
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