
                                                                                                          
 

 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

             CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  TÂRGU – NEAMȚ 

 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unui acord de asociere ce va fi încheiat între Orașul Târgu Neamț și  

Asociația PUZZLE OPTIMEAST în vederea organizării unei activități cu ocazia  
Zilelor Orașului Tg Neamț, ediția a XXIX- a 

 
Consiliul Local al orașului Târgu Neamț având în vedere: 
Având în vedere adresa emisă de  Asociația PUZZLE OPTIMEAST, înregistrată la instituția 

noastră cu nr 12.126/27.08.2019, prin care ni se solicită finanțarea unei activități ce se va desfășura  
în perioada 6-8 septembrie 2019 cu ocazia Zilelor Orașului Tg Neamț, ediția a XXIX- a; 

Luând act de Referatul de aprobare nr. 12135/27.08.2019 înaintat de Primarul orașului 
Târgu Neamț si Raportul de specialitate nr.  12134/27.08.2019, realizat  de către Directia Buget 
Contabilitate, RU și Dezvoltare locală din cadrul Primariei orasului Târgu Neamț; 
 În conformitate cu prevederile  art. 129 alin. 2 lit. e, coroborat cu alin. 9, lit.a si c  si ale art. 
139 alin. 3 coroborat cu prevederilor art. 243 alin.(1) lit”a”, din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 

HOTĂRĂȘTE : 

Art. 1. Se aprobă Acordul de asociere încheiat cu Asociația PUZZLE OPTIMEAST în 
vederea susținerii manifestărilor prijeluite de organizarea Zilelor Orașului Tg Neamț, ediția a 
XXIX- a ce se vor desfășura în perioada 6-8 septembrie 2019, conform acordului de asociere, anexă 
la prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Se împuternicește primarul Orașului Târgu Neamț, Harpa Vasilică să semneze în 
numele și pentru Consiliul Local , acordul de asociere. 

Art. 3. Direcția Buget Contabilitate, RU și dezvoltare locală din cadrul Primăriei orașului 
Târgu Neamț vor lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

Art. 4. Secretarul general orașului Târgu Neamț va asigura publicitatea și comunicarea 
prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate. 
 
 
                    Inițiator,                                                                                              Avizează, 
                     Primar,                                                                                        Secretar general, 
               Harpa Vasilică                                                                                   jr. Sabin Isabela 
 
 
 
 
 
 

REPARTIZAT LA : 
Comisiile Consiliului local nr. 1, 2 si 3 
 
Direcția Buget-Contabilitate, RU și dezvoltare locală   
 
Data depunere avize/rapoarte: 27.08.2019/28.08.2019 

 
     Primar,                                     Secretar general , 
Harpa Vasilică                                jr. Sabin Isabela 

 
 
 
 



 

ORAŞUL TÂRGU- NEAMŢ 
      
 
    Nr. 12135 din 27.08.2019 
    

REFERAT DE APROBARE 
 
 

privind aprobarea unui acord de asociere ce va fi încheiat între Orașul Târgu Neamț și  
Asociația PUZZLE OPTIMEAST în vederea organizării unei activități cu ocazia  

Zilelor Orașului Tg Neamț, ediția a XXIX- a 
 

 
Luând act de: 
Având în vedere adresa emisă de  Asociația PUZZLE OPTIMEAST, înregistrată la instituția 

noastră cu nr 12.126/27.08.2019, prin care ni se solicită finanțarea unei activități ce se va desfășura  
în perioada 6-8 septembrie 2019 cu ocazia Zilelor Orașului Tg Neamț, ediția a XXIX- a; 

Interesul de a realiza aceste manifestări, cu scop de promovare a arealului turistic precum a 
patrimoniului istoric și cultural al Orașului Târgu Neamț 

Propunem încheierea unui acord de asociere prin care Orașul Târgu Neamț va finanţa acest 
eveniment cu suma de 3.000 lei, va colabora cu ceilalţi parteneri ai evenimentului în vederea 
organizării şi desfăşurării în bune condiţii a evenimentului şi va promova evenimentul prin mijloace 
specifice (media, site-ul instituţiei, etc.). 
 
               Având in vedere cele prezentate mai sus, propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului 
Local, prezentul proiect de hotărâre.  
 

 

Iniţiator, 
Primar, 

           Harpa Vasilicã 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ORAŞUL TÂRGU- NEAMŢ 
      

                  
      DIRECȚIA BUGET-CONTABILITATE, RU ȘI DEZVOLTARE LOCALĂ 
      Nr. 12134 din 27.08.2019                 
                                                                                                                                           APROB, 

                     Primar, 
                          Vasilică Harpa 

                  
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE  
privind aprobarea unui acord de asociere ce va fi încheiat între Orașul Târgu Neamț și  

Asociația PUZZLE OPTIMEAST în vederea organizării unei activități cu ocazia  
Zilelor Orașului Tg Neamț, ediția a XXIX- a 

 
 

Având în vedere: 
 Având în vedere adresa emisă de Asociația  PUZZLE OPTIMEAST, înregistrată la 

instituția noastră cu nr 12.126/27.08.2019, prin care ni se solicită finanțarea unei activități ce se va 
desfășura  în perioada 6-8 septembrie 2019 cu ocazia Zilelor Orașului Tg Neamț, ediția a XXIX- a; 

 
Având în vedere art. 129 alin. 2 lit. e, coroborat cu alin. 9, lit.a si c  si ale art. 139 alin. 3 din 

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local poate hotărî cu privire la cooperarea 
sau asocierea cu persoane juridice române sau străine în vederea realizării în comun a unor acţiuni, 
lucrări ,servicii sau proiecte de interes public local. 
        Față de cele menționate, supunem spre dezbatere Consiliului Local prezentul proiect de 
hotărâre.  
 
 
     Direcţia Buget – Contabilitate,        

  
         Dir. ec. Iosub Ecaterina              
 
 



 

 

 PRIMĂRIA ORA

B-dul  
                           Tel: +40-(0)233

Nr. ……...…. / ………….. 

 

 

I. Părţile asocierii 

1.1 Orașul Târgu Neamț

județul Neamț, reprezentată prin domnul 

şi 

1.2 Asociaţia PUZZLE OPTIMEAST” 

4, ap. 19, judeţul Neamţ, CIF 33052146 reprezentat

Președinte,  

Au convenit asupra următoarelor 

 

II. Obiectul asocierii 

Prezentul acord îl constituie sus

vor desfășura în perioada 06

Oraşului Târgu Neamţ, ediția a 

 

III. Durata asocierii 

Acordul de asociere intră în vigoare la data semn

la data încheierii manifestărilor.

 

IV. Obligațiile asociaților: 

4.1 Obligațiile Orașului Târgu Neam

a) să aloce suma de 3.000 lei

asocierii de la pct II, la solicitarea scris

b) suma va fi decontată în doua tran

- prima tranșa de 70% se va achita pân

- a doua transă de 30% se va achita pân

primei tranșe 
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RIA ORAŞULUI TÂRGU NEAM

dul  Ştefan cel Mare, Nr. 62, RO 615200 Târgu Neam
(0)233-790305, +40-(0)233-790350    Fax: +40-(0)233

ACORD DE ASOCIERE 

ț, cu sediul în orașul Târgu Neamț, B-dul Ș

 prin domnul Harpa Vasilică - primar 

ia PUZZLE OPTIMEAST” cu sediul în or. Târgu Neam

, CIF 33052146 reprezentată legal de Chiper Elena Viorela

toarelor clauze 

susținerea financiară de către autoritatea local

06-08 septembrie 2019, respectiv cu ocazia 

ia a XXIX-a: 

 în vigoare la data semnării de către ambele părți 

rilor. 

ului Târgu Neamț 

lei din bugetul local pe anul 2019,în vederea realiz

asocierii de la pct II, la solicitarea scrisă a Asociației Puzzle Optimeast nr. 12126/27.08.2019

 în doua tranșe: 

a de 70% se va achita până la data de 3 septembrie 2019 

 de 30% se va achita până la data de 25 septembrie 2019, sub condi

RGU NEAMŢ 

tefan cel Mare, Nr. 62, RO 615200 Târgu Neamţ 
(0)233-790508 

Ștefan cel Mare, nr 62, 

cu sediul în or. Târgu Neamţ, str. Petru Rares, bl. 

 legal de Chiper Elena Viorela în calitate de 

tre autoritatea locală a activităților  ce se 

, respectiv cu ocazia desfăşurării Zilelor 

i și produce efecte până 

din bugetul local pe anul 2019,în vederea realizării obiectului 

nr. 12126/27.08.2019,  

 la data de 25 septembrie 2019, sub condiția justificării 



 

 

 PRIMĂRIA ORA

B-dul  
                           Tel: +40-(0)233

 

 

4.2 Obligațiile Asociației Puzzle Optimeast

a) să cheltuiască suma alocat

asociere de la pct II, în mod exclusiv a cheltuielilor necesare organiz

adresei nr.    12126/27.08.2019

b) să promoveze imaginea Ora

c) să transmită Orașului Târgu Neam

alocate de către acestea (contract, comanda, factura, op , chitan

septembrie 2019 

 

V. Răspunderea părților 

5.1 Prezentul înscris servește interesul comun al p

întru totul cu bună credință. 

5.2 Părțile se obligă să urmăreasc

5.3 Asociația Puzzle Optimeast

fiscale și în raport cu terțe p

perioada derulării acordului 

5.4 Asociația Puzzle Optimeast 

culpa sa atât Orașul Târgu Neam

și contractanților săi pe tot parcursul derul

5.5 Asociația Puzzle Optimeast 

corectitudinea tuturor documentelor prezentate Ora

prevederilor prezentului acord.

 

VI. Soluționarea litigiilor 

În cazul în care rezolvarea neîn

este posibilă pe cale amiabil

competente. 
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RIA ORAŞULUI TÂRGU NEAM

dul  Ştefan cel Mare, Nr. 62, RO 615200 Târgu Neam
(0)233-790305, +40-(0)233-790350    Fax: +40-(0)233

iei Puzzle Optimeast 

ată de către Orașul Târgu Neamț în vederea realiz

asociere de la pct II, în mod exclusiv a cheltuielilor necesare organizării evenimentelor, conform 

12126/27.08.2019 

 promoveze imaginea Orașului Târgu Neamț și a județului Neamț în cadrul evenimentului

ului Târgu Neamț documentele legate de modul de cheltuire a sumelor 

(contract, comanda, factura, op , chitanța, stat plat

te interesul comun al părților care se obligă s

rească și să se informeze reciproc asupra derul

Puzzle Optimeast își va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obliga

e părți, inclusiv pentru daune de orice natură aduse ter

Puzzle Optimeast își asumă integral răspunderea pentru prejudicile cauzate din 

ul Târgu Neamț, terților, organismelor care participă la derularea acordului, cât 

i pe tot parcursul derulării acordului. 

Puzzle Optimeast răspunde pentru veridicitatea, realitatea, legalitatea 

corectitudinea tuturor documentelor prezentate Orașului Târgu Neamț în vederea îndeplinirii 

prevederilor prezentului acord. 

În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor ce ar putea apărea între părțile prezentului acord nu 

pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instan

RGU NEAMŢ 

tefan cel Mare, Nr. 62, RO 615200 Târgu Neamţ 
(0)233-790508 

 în vederea realizării obiectului de 

rii evenimentelor, conform 

 în cadrul evenimentului 

 documentele legate de modul de cheltuire a sumelor 

a, stat plată), până la data de 25 

ă-l execute întocmai și 

 se informeze reciproc asupra derulării acestui acord. 

i va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile 

 aduse terțelor părți pe 

spunderea pentru prejudicile cauzate din 

 la derularea acordului, cât 

tru veridicitatea, realitatea, legalitatea și 

 în vederea îndeplinirii 

ile prezentului acord nu 

ionare instanțelor de drept comun 



 

 

 PRIMĂRIA ORA

B-dul  
                           Tel: +40-(0)233

 

VII. Clauze finale 

7.1 Completările și modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile 

decât dacă sunt făcute prin acte adi

7.2 Prezentul acord a fost încheiat într

membru asociat. 

   

 

 

 

 

ORAȘUL TÂRGU NEAM

PRIMAR 

 

HARPA VASILIC
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RIA ORAŞULUI TÂRGU NEAM

dul  Ştefan cel Mare, Nr. 62, RO 615200 Târgu Neam
(0)233-790305, +40-(0)233-790350    Fax: +40-(0)233

rile aduse prezentului acord nu sunt valabile și 

cute prin acte adiționale semnate de către ambii asociați 

7.2 Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare 

UL TÂRGU NEAMȚ, 

HARPA VASILICĂ 

   Asociaţia “PUZZLE OPTIMEAST” 

Președinte

 

Chiper Elena Viorela

RGU NEAMŢ 

tefan cel Mare, Nr. 62, RO 615200 Târgu Neamţ 
(0)233-790508 

i opozabile părților 

) exemplare, câte unul pentru fiecare 

PUZZLE OPTIMEAST”  

edinte , 

Chiper Elena Viorela 


