
ROMÂNIA  
JUDETUL NEAMT  

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
                                                                       PROIECT  

HOTARÂRE 
 

privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt 
prin Direcția de Asistență Socială a orașului Tirgu 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 orasului Tirgu Neamt; 

 
Având in 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 Orasului Tirgu Neamt cu nr. 8354 
din 13.06.2018 și la Direcția de Asistență Socială a orașului Tg.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 Tg. Neamț - New Paradise Eforie Sud – Constanța  și retur,  pentru perioada 
28.07.2018-02.08.2018. 
    Luand act de Expunerea de motive inaintata de Primarul orasului Tîrgu Neamt și Raportul de 
specialitate al Direcției de Asistență Socială a orașului Tirgu Neamt, ambele inregistrate cu nr. 
1893/20.06.2018; 
     In 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 administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 
 

HOTARĂȘTE : 
 
Art. 1. Se aprobă acordul de parteneriat încheiat între Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamt prin 
Direcția de Asistență Socială a orașului Tirgu 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 transportului 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. 
 
  

Initiator, 
Primarul orasului Tirgu Neamt, 

Harpa Vasilicã 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
Secretar al orasului Tirgu Neamt, 

 Cons. jr. Țuțu Ion 
 
 
 
   



 
ANEXA la HCL nr............. 

Direcția de Asistență Socială a 
orașului Tirgu Neamț 

Direcția Județeană pentru Sport și 
Tineret Neamț 

Nr………./…………  Nr………./…………. 

 ACORD DE PARTENERIAT 

 I. PĂRŢILE ACORDULUI  
 
1.1. Consiliul Local al Oraşului Tîrgu Neamţ  prin Direcția de Asistență Socială Tirgu Neamt, cu 
sediul în Orașul Tirgu Neamţ, str. Stefan cel Mare, nr.62, judeţul Neamţ, instituție cu personalitate 
juridică, conform HCL nr.151/08.07.2015, CIF 34777240,  reprezentată legal prin director executiv, 
Emanuel Buduroi,  
și 
1.2.Direcţia Judeţeanã pentru Sport şi Tineret Neamţ, numitã în continuare direcţie, este serviciu 
public deconcentrat al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, cu personalitate 
juridică,înfiinţatã în baza O.G nr. 15/2010 şi care se organizează şi funcționează în baza H.G. 
nr.776/2010, reprezentată prin director  executiv, Gheorghe Paisa, 

In calitate de parteneri 
 

II. OBIECTUL ACORDULUI 
 
2.1. Obiectul acordului îl constituie organizarea unei tabere cu caracter social pentru elevi, in 
vacanța de vară 2018, in perioada 28.07.2018 – 02.08.2017, la New Paradise Eforie Sud – 
Constanța. 
 

III. DURATA ACORDULUI 
 
3.1. Acordul de asociere este valabil in perioada 28.07.2018 – 02.08.2017. 
 

          IV.OBLIGAŢIILE ACORDULUI 
 
4.1. Obligaţiile Direcției de Asistență Socială a orașului Tirgu Neamt:  

   Direcția de Asistență SocialăTirgu Neamt, asigură transportul în tabără, cu autocarul,  pentru 
50 de elevi, pe traseul Tg. Neamț - New Paradise Eforie Sud – Constanța  și retur,  pentru perioada 
28.07.2018-02.08.2018. 

  Elevii care beneficiază de tabără provin din familii aflate în dificultate, conform 
H.G.nr.776/2010 art.9, punctual 2 și Ordinul Ministerului Tineretului și Sportului nr. 
123/12.02.2017 și care frecventează cursurile unitaților de învățământ de pe raza orașului 
Tg.Neamț. 

    
 
4.2. Obligaţiile Direcţiei Judeţene  pentru Sport şi Tineret Neamţ: 
Direcţia Judeţeanã pentru Sport şi Tineret Neamţ, asigură serviciile de cazare și de masă pentru 
50 de elevi, beneficiari de tabără, pentru perioada 28.07.2018-02.08.2018. 

 Elevii care beneficiază de tabără provin din familii aflate în dificultate, conform 
H.G.nr.776/2010 art.9, punctual 2 și Ordinul Ministerului Tineretului și Sportului nr. 
123/12.02.2017 și care frecventează cursurile unitaților de învățământ de pe raza orașului 
Tg.Neamț. 



 
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. 
 

Direcția de Asistență Socială a orasului Tirgu Neamt 
 
Direcţia Judeţeanã pentru Sport şi Tineret 
Neamt

                       
Director executiv,                                                                         
 Emanuel Buduroi                                             
   
 
 
 
 
Compartiment  Financiar    
Contabil 
 
     Viza CFP 
 
  Mihaela – Cristina Domnica 
 
 
 
 
Compartiment Jurdic 
 
Bogdan –Florin Sava

 
                                                                 Director executiv,                                                                        
                                                                  Gheorghe Paisa 
 
 

  



Primăria Orașului Tîrgu Neamt  
 Nr. 1893 din 20.06.2018 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotarare 
 
 

privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al orasului Tîrgu 
Neamt prin Direcția de Asistență Socială a orașului Tirgu 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  

 
 

        Luând în considerare 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 Orasului Tirgu Neamt cu nr. 
8354 din 13.06.2018 și la Direcția de Asistență Socială a orașului Tg.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 Tg. Neamț - New Paradise Eforie Sud – Constanța  și retur,  
pentru perioada 28.07.2018-02.08.2018; 
       Având în vedere prevederile H.G.nr.776/2010 art.9, alin. (2) “criteriile privind stabilirea 
costului mediu orientativ pentru tabere, excursii și expediții școlare și pentru celelalte activități de 
tineret, modul de suportare a cheltuielilor pentru copiii și tinerii participanți, precum și alte 
aspecte referitoare la organizarea activităților în tabere și centrele de agrement vor fi stabilite prin 
ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Sport și Tineret”, și Ordinul Ministerului 
Tineretului și Sportului nr. 123/12.02.2017: “Beneficiarii taberelor sociale vor fi în procent de 50% 
elevi proveniți din familii al căror venit mediu lunar/membru de familie este de până la 50% din 
salariul minim brut pe economie și în procent de 50 % elevi care beneficiază de o măsură de 
protecție specială, instituită conform Legii 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului , republicată”. 
        Având în vedere cele prezentate mai sus, propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local, 
prezentul proiect de hotărâre prin care se solicită asigurarea transportului cu autocarul, în tabără 
pentru 50(cinci zeci) de copii, pe traseul Tg. Neamț - New Paradise Eforie Sud – Constanța  și retur,  
pentru perioada 28.07.2018-02.08.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INIȚIATOR 
 

                                                                           Primar, 
 

                                                                     Harpa Vasilicã 



CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TIRGU NEAMT 
DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A ORAȘULUI TG.NEAMȚ  
Nr. 1893 din 20.06.2018           

 

 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al orasului Tirgu 

Neamt prin Direcția de Asistență Socială a orașului Tirgu 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  
 

 
Luând act de: 
 

- 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 Orasului Tirgu Neamt cu nr. 8354 din 
13.06.2018 si la Direcția de Asistență Socială a orașului Tg.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 Tg. Neamț - New Paradise Eforie Sud – Constanța  și retur,  pentru 
perioada 28.07.2018-02.08.2018; 

- H.G.nr.776/2010 art.9, alin. (2) “criteriile privind stabilirea costului mediu orientativ pentru 
tabere, excursii și expediții școlare și pentru celelalte activități de tineret, modul de 
suportare a cheltuielilor pentru copiii și tinerii participanți, precum și alte aspecte referitoare 
la organizarea activităților în tabere și centrele de agrement vor fi stabilite prin ordin al 
președintelui Autorității Naționale pentru Sport și Tineret”, și Ordinul Ministerului 
Tineretului și Sportului nr. 123/12.02.2017: “Beneficiarii taberelor sociale vor fi în procent 
de 50% elevi proveniți din familii al căror venit mediu lunar/membru de familie este de până 
la 50% din salariul minim brut pe economie și în procent de 50 % elevi care beneficiază de o 
măsură de protecție specială, instituită confor legii 272/2004, privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului, republicată”. 

 
Elevii care beneficiază de tabără gratuită provin din familii aflate în dificultate și care 

frecventează cursurile unitaților de învățământ de pe raza orașului Tg. Neamț, conform criteriilor 
prevăzute de Ordinul Ministerului Tineretului și Sportului nr. 123/12.02.2017. 

Având în vedere cele mentionate, vă rugăm să analizați și să aprobați supunerea spre dezbatere 
Consiliului Local prezentul proiect de hotarare. 
 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV D.A.S.                                       COMPARTIMENT JURIDIC,        
   BUDUROI EMANUEL                                                        SAVA BOGDAN -FLORIN 
 
 
                                                   
                                                           

                                 Intocmit,  
          ANTON VALERICA –MIRELA, inspector 


