
HOTĂRÂREA nr.112 
privind asocierea Consiliului Local al Municipiului  Tulcea cu Centrul Cultural „Jean Bart”  Tulcea 

în vederea susţinerii  şi organizării “Târgului Me şterilor Populari”  
 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2014, legal 

constituită; 
Examinând proiectul de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu 

Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea în vederea susţinerii şi organizării „Târgului Meşterilor Populari”, 
proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub  
nr. 18464/17.07.2014 şi raportul întocmit de către Direcţia Economică şi Biroul Sport, Cultură şi Relaţii 
Externe din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 184645/17.07.2014; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere art. 35 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
În temeiul art. 10, art. 36 alin. (2) lit. b) şi lit. e), alin. 7 lit. a), art. 45 alin. (1), (2) lit. f) şi (6) şi 

art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1: Se aprobă asocierea Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu Centrul Cultural „Jean 

Bart” Tulcea în vederea susţinerii şi organizării „Târgului Meşterilor Populari”, conform acordului de 
parteneriat prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2:  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Tulcea, domnul dr. ing. Hogea Constantin, să 
semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Tulcea acordul de parteneriat prevăzut în anexa nr. 1 la 
prezenta hotărâre. 

Art.3:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Economică şi Biroul 
Sport, Cultură şi Relaţii Externe din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea. 

Art.4:  Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri, autorităţilor şi 
persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi ale consilierilor. 

 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                  Jr. BRUDIU Maria                                                          ŞACU Stere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ACORD DE PARTENERIAT 

       Nr.____ din ________.2014 
 

  Art. 1 Părţile contractante: 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, cu sediul în Tulcea, jud. Tulcea, str. Păcii, nr.20, telefon 
0240/511440, fax 0240/517736, cod fiscal R4321429, cont RO42TREZ64124670220XXXXX, deschis la 
Trezoreria Municipiului Tulcea, reprezentat prin dr.ing. Constantin HOGEA, având funcția de Primar şi  
ec. Alina MUHULEŢ, având funcția de Director economic 
şi 
  Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Progresului, nr.34, telefon/fax  
0240-519329, e-mail centrulculturaltulcea@yahoo.com, cod fiscal 26625119, CONT 
RO76TREZ6415010XXX004144, deschis la Trezoreria municipiului Tulcea, reprezentat legal prin  
dl. Ionuţ-Paul ŞTEFAN , având funcția de manager şi dna. Lăcrămioara CRISTU, având funcția de şef 
serviciu,  
 

în temeiul art. 36 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, al art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Consiliului Local nr. ___ privind asocierea 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu Centrul Cultural “Jean Bart” Tulcea în vederea  realizării în 
comun a proiectului „Târgul Meşterilor Populari” s-a încheiat prezentul acord de parteneriat, cu 
respectarea următoarelor clauze: 
 

Art. 2. Obiectul acordului 
  Obiectul acordului îl constituie colaborarea dintre cei doi parteneri în vederea susţinerii  şi 

organizării Târgului Meşterilor Populari, manifestare anuală care are loc in luna august, în cadrul Zilelor 
Municipiului, în scopul reînvierii şi promovării meşteşugurilor tradiţionale româneşti. 

Regulamentul Târgului Meşterilor Populari, face parte integrantă din prezentul Acord de 
Parteneriat. 

 
Art. 3. Durata  acordului 

Termenul de derulare al acordului îl reprezintă realizarea obligaţiilor acorduale de către părţi, 
până la sfârşitul evenimentului cultural care face obiectul acordului.  

 
Art. 4. Obligaţiile părţilor  

Consiliul Local al Municipiului Tulcea : 

- popularizează evenimentul cultural în rândul persoanelor interesate, meşteri populari din 
judeţ şi din ţară; 

- urmăreşte prin intenţia evenimentului încurajarea activităţii meşteşugăreşti tradiţionale la 
nivelul publicului tulcean doritor; 

- asigură spaţiul necesar desfăşurării activităţii culturale (contra cost, conform tarifelor 
stabilite prin H.C.L. nr. 36/2014 pentru aprobarea tarifelor minime, fără TVA, actualizate si 
indexate, privind  închirierea şi concesionarea terenurilor şi a spaţiilor cu alta destinaţie 
decat cea de locuinţa, aflate în domeniul public sau privat al Municipiului Tulcea). 

- asigură 50% din suma necesară cazării participanţilor la Târgul Meşterilor Populari, 
manifestare anuală care are loc in luna august, în cadrul Zilelor Municipiului. 

- asigură personal specializat în vederea realizării obiectivelor; 

- promovează evenimentul prin mijloacele de care dispune. 
 

Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea :  
- asigură consultanţă  pentru realizarea obiectului acordului; 
- asigură medierea culturală în cadrul parteneriatului; 
- instrumentează promovarea media a evenimentului, prin mijloacele de care dispune; 
- asigură 50% din suma necesară cazării participanţilor la Târgul Meşterilor Populari, 
manifestare anuală care are loc in luna august, în cadrul Zilelor Municipiului. 



 - asigură efectele festive ale manifestării – diplome; 
- desemnează personal specializat care să monitorizeze buna desfăşurare a manifestării, în 
spiritul conduitei civice şi cu respectarea condiţiilor impuse în Regulamentul de participare 
propus de partener. 
 

Art. 5. Obligaţiile părţilor  
Părţile răspund pentru ducerea la îndeplinire în bune condiţii a prevederilor prevăzute la art.4. 
Partenerii se obligă să respecte prevederile menţionate, cu precizarea că orice modificare din 

partea oricăreia dintre părţi se va face prin act adiţional la prezentul acord. 
 

Art. 6. Forţa majoră şi cazul fortuit 
6.1. Forţa majoră înseamnă orice eveniment imprevizibil, inevitabil şi mai presus de controlul părţilor 
care a survenit după încheiarea prezentului acord şi care a împiedicat ori a întârziat îndeplinirea în 
totalitate sau în parte a obligaţiilor asumate. Restrângerea sau încetarea temporară a activităţii şi greva 
sunt considerate caz fortuit. 
6.2. Partea care invocă producerea evenimentului este obligată să notifice acest lucru celeilalte părţi, în 
scris în maximum 24 de ore de la momentul începerii evenimentului de forţă majoră.  
6.3. Orice eveniment de forţă majoră sau de caz fortuit va avea ca efect prelungirea orarelor, a datelor 
limită şi a oricăror date extinse cu o perioadă egală cu durata forţei majore sau a cazului fortuit. 

 
Art. 7. Încetarea acordului 

Prezentul acord poate înceta: 
prin ajungere la termen; 
prin acordul scris al părţilor. 

 
Art. 8. Dispoziţii finale 

8.1. În cazul în care alte instituţii de cultură ori organizaţii neguvernamentale doresc sa adere la prezentul 
acord de parteneriat, acest lucru se poate face numai cu acordul ambelor părţi semnatare materializat într-
un act adiţional. 
8.2. Părţile semnatare vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 
orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea acordului. 
Eventualele litigii născute din interpretarea, executarea, încetarea prezentului acord, care nu pot fi 
soluţionate pe cale amiabilă, vor fi supuse soluţionării instanţelor judecătoreşti din România. 
8.3. Orice modificări ale clauzelor nu vor putea fi aduse decât prin acordul părţilor, materializat în act 
adiţional la prezentul acord. 
8.4. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie transmisă în 
scris, documentele fiind înregistrate atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
Comunicările între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii 
comunicării. 
8.5. Acordul de parteneriat va fi interpretat conform legilor din România. 

Prezentul acord s-a încheiat azi, ……………., în două exemplare originale, cu valoare juridică 
egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi cuprinde 2 pagini. 

 
       Consiliul Local al Municipiului Tulcea     Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea                     
                      PRIMAR,        MANAGER,                                                  
            dr. ing. Constantin HOGEA                  Ionuţ-Paul ŞTEFAN                                   

 
 

  Director economic,       Şef serviciu,              
ec.Alina MUHULEŢ      ec. Lăcrămioara CRISTU 
   

            Biroul Sport, Cultură şi Relaţii Externe,                                              
               Şef birou – Cristina MUCILEANU                 

 

                      
                                Vizat,                                                                                                      
 

                Cons. jr. Raluca GAIDANUT                     


