
PROIECT DE HOTARARE  
 

privind modificarea H.C.L nr.55/28.02.2020 prin care s-a aprobat asocierea cu  
Colegiul National “Stefan cel Mare” Targu Neamt în vederea realizării unui proiect de interes 

public local 
 
 

Consiliul local al oraşului Târgu Neamţ, întrunit in sedinta______ 
 
Avândin vedere temeiuril ejuridice, respective prevederile: 

a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) si art. 121 alin (1) si alin. (2) din Constituţia Romaniei, 
republicată; 

b) art. 3 si 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 
ratificată prin Legea nr. 199 / 1997; 

c) art. 7 alin. (2), art.555 alin. (2), art.879 alin.(2), sialin.(5) si art.880 alin.(1) din Codul Civil al 
Romaniei, adoptat prinLegea nr. 287 / 2009, republicat, cu modificările şi completările ulterioare 

d) art.23 pct B lit .g) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

e) Legea nr. 52/2003 privind transparent decizionala în administratia publica; 
f) art.2 alin.(2), art.41 alin.(5), art.50 alin(4), art. 58, art.59, art.61, art.62 si art.70 din Legea 

nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioar;e 

g) art.1 alin.(2), art. 3, art. 9, art. 88, art. 95 alin.(2), art. 96, art. 98, art. 105 alin.(1), art. 129 
alin.(1), alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.f), art. 284 - art.364, raportate la art.155 alin.(2) lit.d), 
combinate cu alin.(5) lit.c), art. 139, art.197, art.198 si art. 199 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 privindCodulAdministrativ, cu modificarileulterioare 

h) Art. 52, 62, 63 alin (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al 
oraşului Târgu-Neamţ adoptat prin H.C.L. nr. 125 din 30.06.2016, coroborate cu ORDIN nr. 
923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului 
financiar preventive şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară 
activitatea de control financiar preventive propriu; 

i) HCL nr. ____ din data de _________ privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna 
urmatoare; 

Având în vedere adresa nr.3844/16.07.2020 inregistrata la institutia noastra cu 
nr.9181/16.07.2020,  primita de la Colegiul National “Stefan cel Mare” Targu Neamt , prin care se 
solicita finantare pentru activitatile Clubului de robotica din cadrul colegiului; 

Având în vedere : 
a) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

TarguNeamt, inregistrat sub nr.9230/17.07.2020; 
b) Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL 

ORASULUI  

TÂRGU- NEAMŢ 

 

REPARTIZAT LA : 

Comisiile Consiliului local nr. : 

1,2,3Direcţiei/Serviciului/Compartimentului: 

__________________________________________ 

Data depunere avize/rapoarte:__________/________ 

 

Primar,                    Secretar general UAT, 

Harpa Vasilică        Jr. Sabin Isabela 

 



În temeiul prevederilor - prevederile art.108, alin(b) , art.12 alin (2) lit.c, alin 6, lit.(b) , art.139, 
alin (3),lit.g, art.196, alin (1), lit.a, art.243, alin (1), lit.a privind Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 
privind  Codul Administrativ 
 

Adopta prezenta hotarare: 
 

Art. 1. Se aprobă acordul de parteneriat dintre U.A.T Orasul Târgu-Neamţ şi  Colegiul National 
“Stefan cel Mare” Targu Neamt in vederea realizării în comun a unui proiect de interes public local 
conform acordului de parteneriat, anexa la prezenta hotărâre; 

Art. 2. Se împuterniceşte primarul Oraşului Târgu Neamţ , Harpa Vasilicã, sa semneze in 
numele si pentru Consiliul Local , acordul de parteneriat; 

Art. 3. Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala din cadrul U.A.T Orasului Târgu-
Neamţ va lua măsurile corespunzătoare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.6.  Prezenta hotarare se comunica, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general 
al orasului, in termenul prevazut de lege, primarului orasului TarguNeamt, prefectului judetului Neamt, 
se depune in format electronic, la pagina de internet www.primariatarguneamt.ro, in subeticheta 
“CONSILIUL LOCAL – Hotarari ale Consiliului Local”. 
 

Iniţiator, 
Primarul oraşului Târgu Neamţ, 

Harpa Vasilică 
 
 
                                                                                          Avizat legalitate,     
                                                                    Secretar general UAT Târgu-Neamt, 
                                                                                           jr. Sabin Isabela 
 
 

 
Viza C.F.P.P. 
___________________ 
 

 
Tehnoredactat 

Insp.______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Orașul Târgu Neamț                              Colegiul National “Stefan cel Mare” Targu Neamt  
   Nr……din…………                                                                      Nr……din………… 

 
Acord de parteneriat în vederea realizării unui proiect de interes public local 

 
 În temeiul prevederilor art. 129, al. 4, lit. a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și în 
baza  HCL nr.28  din 19.02.2020  prin care s-a aprobat Bugetul local și a Listei de investiții pe anul 
2020, precum si a HCL nr.55/28.02.2020 prin care s-a aprobat prezentul ”acord de parteneriat”: 
 

Articolul 1. PĂRȚILE 
 

        1.Oraşul Târgu-Neamţ,  cu sediul în orașul Târgu-Neamţ, B-dul Ștefan cel Mare, nr. 62,  judeţul 
Neamţ, cod fiscal 2614104 reprezentat de domnul Vasilicã Harpa în calitate de primar. 

si 
        2. Colegiul National “Stefan cel Mare” Targu Neamt, cu sediul în Târgu-Neamţ, str. Ștefan cel 
Mare, nr.67, județul Neamț ,cont bancar …………………………….., reprezentat de prof. Margine 
Adina-Raluca, în calitate de director. 

 
Articolul 2. – SCOPUL 
Prezentul Acord de parteneriat se încheie în scopul asigurării cadrului de cooperare între  cele 

două părți, potrivit competențelor stabilite prin legislația în vigoare. 
 
Articolul 3. – OBIECTUL  
Obiectul Acordului de parteneriat îl constituie colaborarea în vederea desfasurarii activitatilor 

Clubului de robotica din cadrul Colegiului National “Stefan cel Mare” Targu Neamt. 
 
Articolul 4. – DURATA PARTENERIATULUI 
Acordul de parteneriat intră în vigoare de la data semnării lui de către părți și este valabil până 

la 31.12.2020. 
 
Articolul 5. – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
Conform adresei nr.3844/16.07.2020 inregistrata la institutia noastra cu nr.9181/16.07.2020, 

primita de la Colegiul National “Stefan cel Mare” Targu Neamt: 
Orașul Târgu Neamț: 

a) contribuie la derularea proiectului cu suma de 4.000,00 lei, TVA inclus, necesara pentru 
realizarea unor activitati ale Clubului de Robotica. 

b) pune la dispoziția partenerului stema Orașului Târgu Neamț într-un format electronic la cererea 
acestuia; 

c) va putea, pe parcursul derulării acordului sau la sfârșitul acesteia, să facă publice dacă va 
considera necesar, obiectivele si activitățile desfășurate în cadrul acesteia, precum si rezultatele 
obținute. 

Colegiul National “Stefan cel Mare” Targu Neamt: 
a) asigura utilizarea sumei pentru activitatile  Clubului de robotica, pana pe 31.12.2020;  
b) se obligă să promoveze Orașul Târgu Neamț în cadrul parteneriatului prin mijloace vizibile; 
c) se obligă să folosească și să justifice suma acordată de către Orașul Târgu Neamț în 

conformitate cu legislația în vigoare; 
d) va depune la Registratura generală următoarele documente: raport financiar însoțit de 

documente justificative și un raport de activitate în termen de 30 de zile de la data finalizării acțiunii. 
 Articolul 6. – APLICAREA PARTENERIATULUI 
 Prezentul Acord de parteneriat se aplică începând cu data semnării.  Prezentul Acord de 
parteneriat nu exclude alte forme de cooperare, încheiate în condițiile legii.   



 
Articolul 7. – ÎNCETAREA PARTENERIATULUI 

Încetarea acordului poate avea loc în următoarele situații: 
a) la împlinirea duratei de valabilitate a parteneriatului pentru care a fost încheiat; 
b) prin acordul scris în acest sens al părților partenere; 
c) prin rezilierea unilaterală. 

Oricare dintre părți poate denunța unilateral prezentul Acord de parteneriat, cu aviz prealabil de 15 zile 
lucrătoare.  
 

Articolul 8. – NOTIFICĂRI 
  Comunicările dintre părțile prezentului Acord de parteneriat se vor face la sediul prevăzut în 
partea introductivă a acestuia. În cazul în care notificarea se face prin poștă, aceasta va fi transmisă prin 
scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, considerându-se primită de către destinatar la data 
menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare. Comunicările verbale nu sunt luate în 
considerare de nici una din părți, dacă nu sunt confirmate prin una din modalitățile prevăzute în 
prezentul articol. 
 

Articolul 9. – RĂSPUNDERE 
Fiecare dintre părți răspunde pentru pagubele produse din propria culpă. Forța majoră 

exonerează de răspundere, cu condiția ca aceasta să fie adusă la cunoștință în cel mai scurt timp, 
potrivit legii. 

 
Articolul 10. – LITIGII 

 Părțile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului Acord de parteneriat sau 
cele rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă. În 
caz contrar, litigiile vor fi deduse spre soluționarea instanțelor judecătorești competente. 
 

Articolul 11. – DISPOZIȚII FINALE 
 Prezentul Acord de parteneriat constituie un document cadru de colaborare între părți, în 
vederea realizării obiectivelor propuse, putând fi completat și/sau modificat prin înțelegerea părților 
printr-un act adițional încheiat în formă scrisă, cu acordul ambelor părți semnatare. Acordul de 
parteneriat  se poate modifica și/sau completa cu prevederi specifice, conform înțelegerii părților, prin 
act adițional, sub condiția ca acestea să nu contravină obligațiilor părțiolor, cât și celorlalte clauze ale 
Acordului. 
 Prezentul Acord de parteneriat a fost încheiat astăzi ………………….., într-un număr de 2 
exemplare, cu aceiași valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte. 

Orașul Târgu Neamț                            Colegiul National “Stefan cel Mare” Targu Neamt: 
         Primar- Harpa Vasilică                                                Director-prof. Margine Adina Raluca 
 
  Direcția Buget – Contabilitate, 
         Dir. Iosub Ecaterina 

 
Serviciul Juridic-  Cj. Iftode Oana Maria 
    
 
VCFPP, 
 
 
 
 



 
Orasul Tirgu Neamt 

Primar  

Nr. 9231/17.07.2020 

    
 

REFERAT DE APROBARE 
privind modificarea H.C.L nr.55/28.02.2020 prin care s-a aprobat asocierea cu  

Colegiul National “Stefan cel Mare” Targu Neamt în vederea realizării unui proiect de interes 
public local 

 
 
 
Având în vedere adresa nr.3844/16.07.2020 inregistrata la institutia noastra cu 

nr.9181/16.07.2020, primita de la Colegiul National “Stefan cel Mare” Targu Neamt , prin care se 

solicita utilizarea sumei alocate pentru buna desfasurare a activitatior Clubului de robotica, motivat de 

faptul ca parte din activitati pentru care s-a alocat suma initial, nu s-au putut desfasura din cauza 

pandemiei ;  

Prin Referatul de aprobare nr. 2746/20.02.2020, s- a propus încheierea unui acord de parteneriat 

prin care Orasul Tirgu Neamt contribuie la derularea proiectului cu suma de 4.000,00 lei, TVA inclus, 

necesara pentru realizarea unui stand personalizat, achizitionarea unor elemente promotionale pentru 

promovare ( tricouri, hanorace, sepci, brelocuri, caiete, carnetele, pixuri, roll-up, spider. etc.), masa si 

cazare membrilor clubului si s-a aprobat H.C.L nr.55/28.02.2020. 

Motivat de faptul ca la nivel national a fost declarata stare de urgenta/stare de alerta din cauza 

pandemiei - COVID 19, primarul oraşului a propus prelungirea Acordului de asociere , pana pe 

31.12.2020. 

               Având in vedere cele prezentate mai sus, propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local, 

prezentul proiect de hotărâre.  

 
 

Iniţiator, 
Primar, 

           Harpa Vasilicã 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Orasul Tirgu Neamt                 Aprob, 
Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala          Primar                                               

Nr. 9230/20.07.2020                           HARPA Vasilicã 

 
RAPORT  DE  SPECIALITATE  

privind modificarea H.C.L nr.55/28.02.2020 prin care s-a aprobat asocierea cu  
Colegiul National “Stefan cel Mare” Targu Neamt în vederea realizării unui proiect de interes 

public local 
 

Luand act de: 
Adresa nr.3844/16.07.2020 inregistrata la institutia noastra cu nr.9181/16.07.2020, primita de la 

Colegiul National “Stefan cel Mare” Targu Neamt , prin care se solicita utilizarea sumei alocate pentru 
buna desfasurare a activitatior Clubului de robotica, motivat de faptul ca parte din activitati pentru care 
s-a alocat suma initial, nu s-au putut desfasura din cauza pandemiei ;  

Prin Referatul de aprobare nr. 2746/20.02.2020, primarul oraşului a propus încheierea unui 
acord de parteneriat prin care Orasul Tirgu Neamt contribuie la derularea proiectului cu suma de 
4.000,00 lei, TVA inclus, necesara pentru realizarea unui stand personalizat, achizitionarea unor 
elemente promotionale pentru promovare ( tricouri, hanorace, sepci, brelocuri, caiete, carnetele, pixuri, 
roll-up, spider. etc.), masa si cazare membrilor clubului si s-a aprobat H.C.L nr.55/28.02.2020. 

Motivat de faptul ca la nivel national a fost declarata stare de urgenta/stare de alerta din cauza 
pandemiei - COVID 19, primarul oraşului a propus prelungirea Acordului de asociere , pana pe 
31.12.2020, prin Referatul de aprobare nr.9231/17.07.2020. 

Având în vedere . 129 alin. 2 lit. e, alin. 9 lit. a si ale art. 139 alin. 3 lit. f,  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. 

În cadrul acestui acord de parteneriat: 
“Obligaţiile şi drepturile Oraşului Tîrgu Neamţ sunt: 

• contribuie la derularea proiectului cu suma de 4.000,00 lei, TVA inclus, necesara pentru 

realizarea unor activitati ale Clubului de Robotica. 

• pune la dispoziția partenerului stema Orașului Târgu Neamț într-un format electronic la 

cererea acestuia; 

• va putea, pe parcursul derulării acordului sau la sfârșitul acesteia, să facă publice dacă va 

considera necesar, obiectivele si activitățile desfășurate în cadrul acesteia, precum si rezultatele 

obținute.” 

“Obligaţiile şi drepturile Colegiul National “Stefan cel Mare” Targu Neamt: 

• asigura utilizarea sumei pentru activitatile  Clubului de robotica, pana pe 31.12.2020;  

• se obligă să promoveze Orașul Târgu Neamț în cadrul parteneriatului prin mijloace vizibile; 

• se obligă să folosească și să justifice suma acordată de către Orașul Târgu Neamț în 

conformitate cu legislația în vigoare; 

• va depune la Registratura generală următoarele documente: raport financiar însoțit de 

documente justificative și un raport de activitate în termen de 30 de zile de la data finalizării acțiunii.” 

 
        Fata de cele mentionate, supunem spre dezbatere Consiliului Local prezentul proiect de hotarare.  
 
     Direcţia Buget – Contabilitate,                                        Serviciul Juridic-Contencios 
         Dir. ec. Iosub Ecaterina                                                           Şef Serviciu Iftode Oana -Maria 


