ROMANIA
Judeţul Neamţ
CONSILIUL LOCAL AL
ORASULUI TÂRGU-NEAMŢ
HOTĂRÂREA

nr. 56 din 25 februarie 2021
privind aprobarea unui Acord de parteneriat între Asociația de Inițiativă Civică și Dezvoltare
Locală Neamț și Oraşul Târgu-Neamţ, în scopul desfășurării unei Campanii denumite
,,Colorăm orașul împreună”, pe raza imobilului Grădina Publică (Parcul Central)

Consiliul Local al oraşului Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) Cererea Președintei Asociației de Inițiativă Civică și Dezvoltare Locală Neamț, înregistrată la Primăria
Târgu-Neamț cu Nr. 1032/25.01.2021;
b) Copii după Actul Contitutiv și C.I.F. – ul O.N.G.-ului sus-menționat;
c) Codul administrativ din 03.07.2019;
d) Descrierea Proiectului propus pentru parteneriat;
e) Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
f) H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
g) Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a Regulamentului General de
Urbanism, aprobat prin H.G. nr. 525/1996, republicată;
h) Planurile de amplasament şi delimitare a imobilului denumit Grădina Publică (Parcul Central);
i) Hotărârea Consiliului Local nr. 146/30.05.2020 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al orașului Târgu-Neamț la data de 31.12.2019;
f) Referatul Primarului Nr. 1711/10.02.2021 privind aprobarea întocmirii unui Acord de Parteneriat între
Asociația de Inițiativă Civică și Dezvoltare Locală Neamț și Primăria Orașului Târgu – Neamț.
Având în vedere:
a) raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului orașului Târgu-Neamț, înregistrat sub nr.2178/19.02.2021
b) avizul Comisiilor de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
c) referatul primarului orașului Târgu-Neamț, înregistrat sub nr. 1711/10.02.2021.
d) referatul de aprobare al primarului orașului Târgu-Neamț, înregistrat sub nr.2179/19.02.2021
e) Acordul de Parteneriat întocmit de către Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Orașului Târgu-Neamț.

Consiliul Local al Orașului Târgu Neamț adoptă prezenta hotărâre :
Art. 1. (1) Se aprobă Acordul de parteneriat între Asociația de Inițiativă Civică și Dezvoltare Locală Neamț
și Oraşul Târgu-Neamţ, în scopul desfășurării unei Campanii denumite ,,Colorăm orașul împreună”, pe
raza imobilului Gradina Publică (Parcul Central).
(2) Planul de amplasament şi delimitare a imobilului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre,
constituie Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

(3) Acordul de Parteneriat dintre Asociația de Inițiativă Civică și Dezvoltare Locală Neamț și
Orașul Târgu – Neamț privind Campania ,,Colorăm orașul împreună”, constituie Anexa nr. 2, parte integrantă
a prezentei hotărâri.
Art. 2. Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului cât si Serviciul Juridic Contencios din cadrul Primăriei
Oraşului Târgu-Neamţ vor lua măsurile corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al unității
administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Târgu-Neamț, prefectului județului
Neamț, se depune în format electronic la pagina de internet www.primariatarguneamt.ro, în subeticheta
“CONSILIUL LOCAL – Hotărâri ale Consiliului Local”.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Bârsan Vasile

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL UAT,
C.j. Isabela Sabin

CARTUŞ CARE SE COMPLETEAZĂ ANTERIOR ATESTĂRII AUTENTICITĂŢII HOTĂRÂRII
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Hotărâre cu caracter normativDA/NU 
da
Hotărâre cu caracter individual DA/NU
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Majorităţii consilierilor locali în funcţieDA/NU
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Hotărâre care se
determinat
adoptă cu votul:
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0.c.
MajorităţiiconsilierilorlocaliprezenţiDA/NU
majorităţii
necesare:
1.
Numărul consilierilor locali potrivit legii
2.
Numărul consilierilor locali în funcţie (rând 2≤ rând 1 şirând 2=rând 5+6+7+8+9+10)
3.
Numărul minim al consilierilor locali prezenţi la şedinţă pentru ca aceasta să se defăşoare legal (rând 2 ≤ rând 4)
4.
Numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă (rând 4 ≥ rând 3 şi rând 4 = rând 5+6+7+10)
5.
Numărul voturilor „PENTRU” (rând 5 ≤ rând 0)
6.
Numărul voturilor „CONTRA” (rând 6 ≤ rând 0)
Voturile „ABŢINERE” se contabilizează la voturile
7.
Numărul voturilor „ABŢINERE” (rând 7 ≤ rând
„CONTRA”
0)
8.
Numărul consilierilor locali absenti motivat
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:

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 estenici 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.
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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. 56 din 25.02.2021
Nr.
Data
Semnătura persoanei responsabile să efectueze
OPERAŢIUNI EFECTUATE
crt.
ZZ/LL/AN
procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii1)
25.02.2021
2
Comunicarea către Primar2)
.02.2021
3
Comunicarea către prefectul judeţului3)
.02.2021
4
Aducerea la cunoştinţă publică4+5)
5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter
individual4+5)
6
Hotărârea devine obligatorie6)şi produce
efecte juridice7)
Extrase din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ
1)
Art.139alin(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.
2)
art 197 alin(2) Hotărârile consiliului local se comunică primarului
3)
art.197alin(1) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică actele administrative prevăzute la
art. 196 alin. (1) prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, respective emiterii.
4)
art 197 alin(4) Hotărârile şi dispoziţiile se aduc la cunoştinţa publicăşi se comunică, în condiţiile legii, prin grija secretarului
general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale
5)
art.199alin(1) Comunicarea hotărârilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile
de la data comunicării oficiale către prefect
6)
art.198alin(1) Hotărârile cu caracter normative devin obligatorii de la data aduceriilor la cunoştinţă publică.
7)
art199 alin (2)Hotărârile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se
adreseaza

ACORD DE PARTENERIAT
Nr.
Articolul 1- Părţile contractante
Între
Oraşul Targu-Neamţ, persoană juridică de drept public, având sediul administraţiei în
Targu- Neamţ, B-dul Ştefan cel Mare, nr.62,jud. Neamţ, tel.0233/790245, Cod de
identificare Fiscală 2614104, reprezentat legal prin Harpa Vasilică- Primarul Oraşului
Targu-Neamţ
Si
ASOCIATIA INITIATIVA CIVICA SI DEZVOLTARE LOCALA NEAMT
cu sediul in Targu Neamt, str. Pictor N. Grigorescu, bloc G4/100, scara A, et.3, ap. 66,
Jud. Neamt, Nr. inscriere Registru special: nr. 14 / 14.08.2020, CIF 42918862,
e-mail: contact@aicdl.ro, site www.aicdl.ro, reprezentata prin dna Urzica Ioana- in
calitate de presedinte Asociatia Initiativa Civica si Dezvoltare Locala Neamt,
In calitate de Parteneri
In temeiul HCL nr.
privind aprobarea unui acord de parteneriat cu
Asociatia Initiativa Civica si Dezvoltare Locala Neamt,
Articolul 2 - Obiectul
Obiectul prezentului Acord de parteneriat il reprezinta activitatile desfasurate cu ocazia
campaniei ” Coloram orasul impreuna”. Toate mesajele de promovare transmise vor
menționa obligatoriu Orașul Târgu – Neamț ca și partener.
Articolul 3 - Durata acordului de parteneriat
Campania „ Coloram orasul impreuna”, va incepe pe data de 26 februarie 2021 si are ca
termen limita pentru atingerea obiectivului data de 8 martie 2021. Acordul de Parteneriat
se va încheia pe o perioada de un an, activitatea desășurându-se între lunile febriarie –
noiembrie, cu posibilitate de reînnoire anuală.
Articolul 4 – Orasul Tirgu Neamt, in calitate de partener
Este responsabil pentru punerea la dispozitie a spatiului in care se va desfasura
evenimentul, respectiv Parcul Central al orasului Targu Neamt
Orasul Targu Neamt, in calitate de partener, isi declina orice responsabilitate in
ceea ce priveste pierderea, disparitia sau furtul oricaror obiecte apartinand participantilor
la eveniment.
Articolul 5- ASOCIATIA INITIATIVA CIVICA SI DEZVOLTARE LOCALA
NEAMT
Partenerul evenimentului este responsabil pentru desfășurarea activităților specifice
campaniei „ Coloram orasul impreuna”, care se vor tine strict pe suprafata de teren pusa
la dispozitie de Orasul Targu Neamt.
Mai exact, Asociatia va fi responsabila pentru:

1) desfășurarea promptă a activităților specifice campaniei „ Coloram orasul impreuna”
care se vor desfasura strict pe terenul pus la dispozitie de Orasul Targu Neamt;
Aceasta campanie isi propune sa stranga fonduri pentru familiile defavorizate si totodata
promovarea turismului local.
Asociatia isi asuma obligatia sa suporte cheltuielile necesare pentru organizarea
evenimentului.
2)Asociația este responsabilă pentru montarea și siguranța sistemului de instalare a
decorului (conform Cererii Asociației AICDL și Proiectului Camoaniei, atașate
3)furnizarea tuturor informațiilor și a datelor (către Orasul Targu Neamt- Partener), care
sunt necesare pentru a coordona și a monitoriza evenimentul;
4) notificarea partenerului (Orasul Tirgu Neamt) privind orice factori care ar putea afecta
în mod negativ desfasurarea evenimentului;
5) luarea tuturor măsurilor necesare care îi permit Orasului Targu Neamt - Partener, să
respecte responsabilitățile sale;
6) monitorizarea acțiunilor întreprinse strict pe spatiul pus la dispozitie de Orasul Targu
Neamt;
7) utilizarea strict a spatiilor alocate desfasurarii evenimentului. Este interzisa
obstructionarea traficului prin orice mijloace;
9) daunele produse de personalul propriu sau de colaboratorii lui, pe toata durata
desfasurarii evenimentului;
9) respectarea normelor legale de prevenire a incendiilor, a normelor de protectie a
muncii si pentru prejudiciile cauzate spatiului in care se desfasoara evenimentul, in
conditiile Codului civil;
10) comunicarea de indata Orasului Targu Neamt, in calitate de partener, despre
producerea oricarui accident de munca produs pe toata durata desfasurarii evenimentului;
12) sa respecte normele de PSI:
• Se interzice blocarea hidrantilor, a surselor de apa si stingatoarelor;
• Se interzice folosirea instalatiilor, utilajelor sau materialelor de PSI, in alte
scopuri decat cele destinate;
• Este interzisa depozitarea de materiale inflamabile pe spatiile destinate
desfasurarii evenimentului;
• Are obligatia ca, in cazul observarii unui inceput de incendiu, sa anunte imediat
reprezentantii Orasul Targu Neamt, in calitate de partener;
• Are obligatia sa faciliteze cu maxima urgenta accesul personalului specializat in
zona afectata de incendiu;
• Orice daune provocate prin incendii cad in sarcina exclusiva a celui care le-a
provocat.
Orasul Targu Neamt, prin reprezentantii sai, in calitate de partener, va veghea la
respectarea principiilor si recomandarilor de amenajare, urmand ca in cazul incalcarii
acestora, sa ia masuri in consecinta.
La terminarea evenimentului, spatiul va fi predat curat.
Articolul 6 - Cooperarea cu terțe părți
În caz de cooperare cu terțe părți, ASOCIATIA INITIATIVA CIVICA SI
DEZVOLTARE LOCALA NEAMT rămâne singura responsabila față de Orasul Targu
Neamt cu privire la respectarea obligațiilor prevăzute în acest acord de parteneriat.
Nici una dintre parti nu va avea dreptul de a transfera drepturile și obligațiile sale ce se
nasc în urma incheierii prezentului acord de parteneriat.

Articolul 7 - Comunicare și Publicitate
ASOCIATIA INITIATIVA CIVICA SI DEZVOLTARE LOCALA NEAMT trebuie să
pună în aplicare măsurile de publicitate și comunicare.
Formele de publicitate trebuie sa fie in concordanta cu principiile comerciale si cu
legislatia in vigoare din Romania.
Articolul 8 - Modificări, retrageri și dispute
Orice modificare a prezentului acord de parteneriat va face obiectul unui act adițional la
acest acord.
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.
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.
Articolul 9 - Limba utilizată
Limba utilizată pentru acest parteneriat este limba romana.
Articolul 10 - Legislație și Forță Majoră
Acest acord de parteneriat este guvernat de legea romana.
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.
Articolul 11 - Dispoziții finale
Acest acord de parteneriat poate fi schimbat doar prin act aditional, semnat de către
ambele parti.
Prezentul Acord de parteneriat a fost incheiat astazi, ...................................in 2 exemplare
originale.

PARTENER,
Oraşul Tîrgu Neamţ
Primar,
Harpa Vasilică

Serviciul Juridic,
Intocmit, Dunca Andreea

ORGANIZATOR,
Asociatia Initiativa Civica si Dezvoltare Locala Neamt
Urzica Ioana

