
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ  

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
                                                                       PROIECT  

 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat  între Consiliul Local al oraşului Tîrgu 

Neamţ prin Direcția de Asistență Socială a orașului Tîrgu Neamț și Direcţia Judeţeanã pentru 
Sport şi Tineret Neamţ cu ocazia organizării taberei cu caracter social pentru elevi,  

în perioada 28.07.2018-02.08.2018  
 

              Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
    Având în vedere adresele cu nr.691.692/18.04.2018 și nr.1117/12.06.2018 ale Direcției 

Județene pentru Sport și Tineret Neamț, înregistrate la Primaria Oraşului Tîrgu Neamţ cu nr. 8354 
din 13.06.2018 și la Direcția de Asistență Socială a orașului Tîrgu Neamț, cu nr. 1803/13.06.2018 
1860/18.06.2018,  prin care se solicită aprobarea transportului cu autocarul pentru 50 (cinci zeci) de 
copii, pe traseul Tîrgu Neamț - New Paradise Eforie Sud – Constanța  și retur,  pentru perioada 
28.07.2018-02.08.2018. 
              Luând act de Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ și Raportul 
de specialitate al Direcției de Asistență Socială a orașului Tîrgu Neamţ, ambele înregistrate cu nr. 
1893/20.06.2018; 
           Ţinând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu 
Neamţ; 
              În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit d, alin. 6 lit. a pct. 2, art. 45 alin. 1, art. 115 alin. 1, 
lit. b și ale art. 117 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Se aprobă acordul de parteneriat încheiat între Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamț prin 
Direcția de Asistență Socială a orașului Tîrgu Neamț și Direcţia Judeţeanã pentru Sport şi Tineret 
Neamţ cu ocazia organizării taberei cu caracter social pentru elevi, în perioada 28.07.2018-
02.08.2018, conform Anexei 1 la prezenta hotarare; 
 
Art. 2. Numărul maxim pentru care se aprobă transportul cu autocarul este de  50 (cinci zeci) de 
copii, pe traseul Tg. Neamț - New Paradise Eforie Sud – Constanța  și retur,  pentru perioada 
28.07.2018-02.08.2018 ; copii care provin din familii aflate în dificultate și care frecventează 
cursurile unitaților de învățământ de pe raza orașului Tg. Neamț. 
 
Art. 3. Direcția de Asistență Socială a orașului Tirgu Neamț va 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.136 
din 22.06.2018  
 

Preşedinte de şedinţă, 
Viceprimar, Apopei Vasile 

                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                                Secretar oraş, 
                                                                           C.j. Ţuţu Ion 

Total consilieri: 19 
Prezenţi:             19 
Pentru:                19  
 


