
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unei asocieri cu Asociatia F.C.Ozana Tirgu Neamt în vederea realizării 
unui proiect de interes public local  

            Consiliul local Tirgu Neamţ; 

Examinând expunerea de motive nr.14.361/16.10.2018 a domnului Vasilicã Harpa, 
primarul Orasului Tirgu Neamţ, întocmită în baza solicitarii nr.2/15.10.2018/14.356/16.10.2018  
a Asociatiei F.C. Ozana Tirgu Neamt , in vederea organizarii unui cantonament de antrenare a 
membrilor  echipei ; 

Văzând raportul de specialitate  nr. 14.361/16.10.2018 al  Direcţiei Buget Contabilitate, 
RU si Dezvoltare locala; 

Avand in vedere prevederile din H.G nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor 
financiare pentru activitatea sportivă si din Legea 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.4 lit.a, art. 45, alin.(2), lit.„f”din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea cu Asociatia F.C. Ozana Tirgu Neamt în vederea  organizarii 
unui cantonament de antrenare a membrilor  echipei.  

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Orasului Tirgu Neamţ, în vederea realizării 
proiectului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 15.000 lei. 

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Orasul Tirgu Neamţ si Asociatia F.C. Ozana Tirgu 
Neamt, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.2: Direcţia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul Juridic va lua măsurile ce se impun pentru încheierea 
acordului de asociere. 

    Art.3:  Secretarul orasului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi 
instituţiilor publice  interesate. 
Nr. 215 
din 17.10.2018  
                                                           Preşedinte de şedinţă, 

Consilier local, Ciorsac Elena 
                                                                                                                                

                                                                                                                             Contrasemnează, 
                                                                                                                               Secretar oras, 
                                                                                                                           c.j. Sabin Isabela 
 



 

CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI, 
DUPĂ SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARIATULUI ORAŞULUI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI NR…. 

Nr. 
crt. OPERAŢIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 
0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii 17.10.2018  
2 Comunicarea către prefectul judeţului1+4)   
3 Aducerea la cunoştinţă publică2+3+5)   
4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3)   
5 Hotărârea devine obligatorie şi produce efecte3)   

Extrase din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

1)art 48 alin. (2) “Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului şi prefectului 
de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării”; 
2)art. 49 alin.(2): “Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se va face în termen de 5 zile de la 
data comunicării oficiale către prefect”; 
3) art. 49 alin (1): “Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţă 
publică, iar cele individuale, de la data comunicării”; 
4) art. 112 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu:… 
    b) prefectului judeţului.” 
5) art. 115 alin (6): “Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
unităţii administrativ-teritoriale.” 

 

 

 

CARTUŞ CARE SE COMPLETEAZĂ ANTERIOR ATESTĂRII AUTENTICITĂŢII HOTĂRÂRII, SUB…* 

 
PROCEDURA DE VOT 
UTILIZATĂ:  

 DESCHIS  SECRET 
 

         
 
prin ridicarea mâinii                              
 

 
prin apel nominal            

Hotărâre cu caracter normativ             DA/NU    Hotărâre cu caracter individual      DA/NU   
0.a. 

Hotărâre care se 
adoptă cu votul: 

a două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie DA/NU   Se înscriu 
numărul de 
voturi determinat 
potrivit 
majorităţii 
necesare: 

 
0.b. majorităţii consilierilor locali în funcţie                           DA/NU    

0.c. majorităţii consilierilor locali prezenţi                             DA/NU   
 

1. Numărul consilierilor locali potrivit legii 19 
2. Numărul consilierilor locali în funcţie (rând 2≤ rând 1 şi rând 2 = rând 5+6+7+8+9+10 ) 19 
3. Numărul minim al consilierilor locali prezenţi la şedinţă pentru ca aceasta să se defăşoare legal (rând 2 ≤ rând 4) 10 
4. Numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă (rând 4 ≥ rând 3 şi rând 4 = rând 5+6+7+10) 12 
5. Numărul voturilor „PENTRU” (rând 5 ≤ rând 0) 12 
6. Numărul voturilor „CONTRA” (rând 6 ≤ rând 0) Voturile „ABŢINERE” se contabilizează la voturile „CONTRA”  
7. Numărul voturilor „ABŢINERE” (rând 7 ≤ rând 0)  
8. Numărul consilierilor locali absenţi motivat 7 
9. Numărul consilierilor locali absenţi nemotivat  

10. Numărul consilierilor locali care nu pot lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârii deoarece, fie personal, fie prin 
soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii 
consiliului local, respectiv:                                                                                                                                              

0 

 NU ESTE CAZUL 
NOTA: 1. În numărul consilierilor locali este inclus şi viceprimarul oraşului, după cum numărul voturilor cuprinde şi votul acestuia. 
               2. dacă la rândul 10 nu este nici un consilier local în această situaţie se trece „zero” iar pe rândul corespunzător nominalizării 
consilierilor locali respectivi, se menţionează „nu este cazul”.  
 * Semnătura secretarului oraşului sau, numai în lipsa acestuia, a persoanei din aparatul de 
specialitate al primarului oraşului căruia i s-a stabilit ca atribuţie efectuarea acestor proceduri 

               

 
 

 

 

X     



ANEXA LA HOTĂRÂREA NR._____ DIN _________ 

    

ACORD DE ASOCIERE 

                                                       PĂRŢILE ASOCIERII 

 

1.1 Oraşul Tîrgu-Neamţ, cu sediul în orasul Tîrgu-Neamţ, B-dul Stefan cel Mare, nr. 62,  

judeţul Neamţ, reprezentată prin domnul Vasilicã Harpa- primar; 

si 
1.2 Asociatia F.C.Ozana Tirgu Neamt,……………………….…………………………. 

……………………………………………………………………………………….…………. 

 

I. OBIECTUL ASOCIERII 
 

 Obiectul asocierii îl constituie sustinerea financiara de catre autoritatea locala a 
activitatilor in vederea organizarii unui cantonament de antrenare a membrilor  echipei.  

 

DURATA ASOCIERII 

 

      Acordul de asociere intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi si produce efecte 

pana la data incheierii cantonamentului de antrenare a membrilor echipei, la sfarsitul anului 

2018.  

II. OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR 
 

4.1.Obligaţiile Oraşului Tîrgu-Neamt: 

a) să aloce suma de 15.000 lei organizării manifestărilor de la art.II, conform adresei nr. 

2/15.10.2018/13.785/04.10.2018   a Asociatiei F.C. Ozana Tirgu Neamt, pentru activitatile 

pentru anul 2018; 

b) suma va fi deconta in doua transe : 

 prima transa de 10.500 lei, reprezentand 70% din contributia 

Orasului Tirgu Neamt pana la data de 30 noiembrie 2018; 

 a doua transa de 4.500 lei, reprezentand 30% pana la data de 15 

decembrie 2018, sub conditia justificarii primei transe. 
 



4.2.Obligaţiile  Asociatiei F.C. Ozana Tirgu Neamt: 

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

exclusiv, a cheltuielilor necesare organizării evenimentelor, conform adresei nr. 

2/15.10.2018/13.785/04.10.2018   ; 

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

evenimentului; 

c. să transmită Orasului Tirgu Neamţ documentele legate de modul de cheltuire a 

sumelor alocate de către acesta, pana la data de 15 decembrie 2018. 

 

III. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
 

 În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor ce ar putea apărea între părţile prezentului 
acord nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse  spre soluţionare instanţelor de drept 
comun competente. 

IV. 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 membru asociat. 

 

 

Orasul Tirgu Neamt          Asociatia F.C. Ozana Tirgu Neamt 

 

 

 

 

 

 

 


