
 

 

 

 

   ROMÂNIA  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  

TÂRGU-NEAMŢ 

Proiect 

HOTĂRÂRE 

 

privind   

acordarea unui aviz de principiu in vederea participarii ca membru fondator a orasului Targu 

Neamt, in vederea  infiintarea Clusterului „PRODUS IN NEAMT „ 

Consiliul Local al orașului Târgu Neamț având în vedere: 

 

           Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

           Adresa nr. 11184 din 25.05.2020 a Consiliului Judetean inregistrata la Primaria orasului 

Targu Neamt cu nr. 7204 din 09.06.2020, prin care suntem invitati sa devenim membru fondator 

al Clusterului “ PRODUS IN NEAMT” ; 

Ținând cont de Referatul de aprobare nr. 7767/19.06.2020 si Raportul de specialitate al 

Serviciului Juridic inregistrat cu nr. 7768 / 19.06.2020; 

  În conformitate cu prevederile art.129, alin (2) lit.”a” și ”d”, alin.(3) lit”d”, alin. (7) lit.”s” 

art.139 alin.(3) lit.”h” art. 92 alin. (1) alin.(2) lit”b”, ale art. 196 lit (a) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ; 

Consiliul Local al Orașului Târgu Neamț adoptă prezenta hotărâre: 

Art.1. Se acorda avizul de principiu in vederea participarii ca membru fondator a 

orasului Targu Neamt, in vederea  infiintarea Clusterului „PRODUS IN NEAMT „; 

              Art.2. Serviciul Juridic vor  lua  măsurile  necesare  în  vederea  ducerii  la  îndeplinire  

a  prevederilor  prezentei  hotărâri . 

REPARTIZAT LA : 
Comisiile Consiliului local nr. 1, 2 si 3 
 
Direcția Buget-Contabilitate, RU și dezvoltare locală   
 
Data depunere avize/rapoarte:      .06.2020/  
.06.2020 

 
Primar,                     Secretar general UAT, 

    Harpa Vasilică                       jr. Sabin Isabela 
 

 



              Art.3.Prezenta hotarare se comunica, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

general al orasului, in termenul prevazut de lege, primarului orasului Târgu-Neamt, prefectului 

judetului Neamt, se depune in format electronic, pe pagina de internet 

www.primariatarguneamt.ro, in subeticheta “CONSILIUL LOCAL – Hotarari ale Consiliului 

Local” 

 

 

 

 

 

                     Iniţiator ,                                              

 

                                                                                     Avizat legalitate, 

                        Primar ,                                Secretar general  oras Târgu-Neamt, 

                  Vasilică Harpa                                           Jr.Sabin Isabela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnoredactat, 

c.j.Dunca Andreea 

 

 

 

 

 
 
 
 
                
 



 
 
 

 ORAŞUL TÂRGU- NEAMŢ 
      

                  
SERVICIUL JURIDIC 
           Nr.  7768 din 19.06.2020                 
                                                                                                                        

                                                                                                                      APROB, 
Primar, 

                                                                                                                           Vasilică Harpa 
                  

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE  
 

privind   

acordarea unui aviz de principiu in vederea participarii ca membru fondator a orasului Targu 

Neamt, in vederea  infiintarea Clusterului „PRODUS IN NEAMT „ 

 

Luând act de: 

           Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

           Adresa nr. 11184 din 25.05.2020 a Consiliului Judetean inregistrata la Primaria orasului 

Targu Neamt cu nr. 7204 din 09.06.2020, prin care ni se aduce la cunostinta interesul si 

disponibilitatea acestuia de a sprijini producatorii atestati din judetul Neamt prin dezvoltarea 

Cluster-ului PRODUS IN NEAMT, in scopul de a armoniza si reprezenta interesele 

intreprinderilor, cercetarii, administratiei si entitatilor catalizator, in vederea cresterii 

competitivitatii economice si crearii de locuri de munca, dezvoltarii durabile si sustenabile a 

regiunii N-E, internationalizarii membrilor, perfectionarii profesionale, administrarii unei baze 

de date comune, promovarea produselor membrilor prin intermediul site-ului clusterului si prin 

participarea la targuri si evenimente de profil din tara si strainatate, participarea unei retele 

nationale si europene, cresterea potentialului pe inovare a intreprinderilor in sectoare precum: 

- Agricultura BIO( in contextual general Europa “ Verde”, definit la nivel European) 

- Sectoare creative si culturale ( bazate pe coeziune si cooperare) 

- Inovarea sociala ( dezvoltarea conceptului “ Empowering citizens” – initiativa 

cetateneasca ) 

 



 

Obiectivele Clusterului “ PRODUS IN NEAMT”  sunt: 

- Creearea unei structuri asociative bazata pe concentrarea geografica de producatori/ 

furnizori locali atestati/ certificati / specializati interconectati, centre de cercetare si 

asociatii de comert, institutii de formare, administratii publice locale, angajati in demersul 

de parteneriat pentru a pune in valoare o strategie comuna de dezvoltare a conceptului 

“PRODUS IN NEAMT” 

- Dezvoltarea de produse si servicii locale din Neamt si promovarea acestora; 

- Promovarea produselor BIO realizate in judetul Neamt 

- Dezvoltarea competitivitatii si durabilitatii sectorului agricol prin infiintarea de plantatii 

si ferme specializate, precum si indeletniciri traditionale ale agricultorilor locali; 

- Valorificarea superioara a materiilor prime naturale locale: fructe si ciuperci de padure, 

plante medicinale, alune de padure etc 

- Crearea unui brand al CLUSTERULUI care sa fie promovat la nivel national si 

international; 

- Elaborarea unei strategii de dezvoltare si de internationalizare, marketing, promovare, 

networking 

- Participarea si/ sau initierea de proiecte de finantare din fonduri publice si/ sau europene 

accesate prin intermediul Clusterului 

- Colaborarea cu alte clustere din tara si din strainatate in vederea realizarii unor 

parteneriate strategice 

- Afilierea la Asociatia Clusterilor din Romania - Clusteri RO 

- Inscrierea pe Platforma Eurpeana de Colaborare a Clusterilor “ European Cluster 

Colaboration Platform” 

- Colaborare transfrontaliera si transnationala; 

- Participarea la retele nationale si europene; 

- Crearea si actualizarea permanenta a web-site ului www.produsinneamt.com , in limbi de 

circulatie internationala 

- Elaborarea de propuneri legislative privind produsele agricole si alimentare certificate 

ecologic, protectia mediului in rezervatiile naturale in judetul Neamt, etc 

- Perfectionarea manageriala si profesionala a membrilor si a angajatilor 

- Atragerea de noi membri in Cluster avand interese commune cu cele ale membriloor 

fondatori; 

- Reprezentarea intereselor membrilor in fata autoritatilor publice locale si centrale si fata 

de terti. 

 

 



 

 Avand in vedere cele  transmise, va transmitem spre aprobare  acordarea unui aviz de principiu 

in vederea participarii ca membru fondator a orasului Targu Neamt, in vederea  infiintarea 

Clusterului „PRODUS IN NEAMT” 

 

 

 

 

 
         Prenume, nume                         Funcția publică                                         Semnătura          Data 

Fedeles Geanina 
Maria 

Administrator Public    
19.06.2020 

Oana Iftode Serviciul Juridic,  19.06.2020 

            

 

 

 

 

 

 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ORAŞUL TÂRGU- NEAMŢ 
      
 

    Nr. 7767 din 19.06.2020 
    

REFERAT DE APROBARE 
 
 

 

privind   

acordarea unui aviz de principiu in vederea participarii ca membru fondator a orasului Targu 

Neamt, in vederea  infiintarea Clusterului „PRODUS IN NEAMT „ 

Luând act de: 

           Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

           Adresa nr. 11184 din 25.05.2020 a Consiliului Judetean inregistrata la Primaria orasului 

Targu Neamt cu nr. 7204 din 09.06.2020, prin care ni se adduce la cunostinta interesul si 

disponibilitatea acestuia de a sprijini producatorii atestati din judetul Neamt prin dezvoltarea 

Cluster-ului PRODUS IN NEAMT, in scopul de a armoniza si reprezenta interesele 

intreprinderilor, cercetarii, administratiei si entitatilor catalizator, in vederea cresterii 

competitivitatii economice si creearii de locuri de munca, dezvoltarii durabile si sustenabile a 

regiunii N-E, internationalizarii membrilor, perfectionarii profesionale, administrarii unei baze 

de date commune, promovarea produselor membrilor prin intermediul site-ului clusterului si prin 

participarea la targuri si evenimente de profil din tara si strainatate. 

 Față de cele prezentate mai sus, propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local 

prezentul proiect de hotărâre. 

Iniţiator, 
Primar, 

           Harpa Vasilicã 


