HOTĂRÂREA nr.55
privind asocierea Municipiului Tulcea prin Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu Judeţul
Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea şi cu Comuna Beidaud prin Consiliul Local al Comunei
Beidaud în vederea realizării Festivalului Internaţional al Păstoritului, ediţia a XIV-a

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2016, legal
constituită;
Examinând proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea prin Consiliul Local al
Municipiului Tulcea cu Judeţul Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea şi cu Comuna Beidaud prin
Consiliul Local al Comunei Beidaud în vederea realizării Festivalului Internaţional al Păstoritului, ediţia a
XIV-a, proiect din iniţiativa primarului;
Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub
nr. 8230/17.03.2016 şi raportul întocmit de către Direcţia Economică şi Ansamblul Artistic „Baladele
Deltei” din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 75/15.03.2016;
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. c), art. 45 alin. (1), (2) lit. f) şi (6), art.
49 alin. (1) şi (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Municipiului Tulcea prin Consiliului Local al Municipiului Tulcea
cu Judeţul Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea şi cu Comuna Beidaud prin Consiliul Local al Comunei
Beidaud în vederea realizării Festivalului Internaţional al Păstoritului, ediţia a XIV-a, conform
contractului de parteneriat prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă contribuţia Municipiului Tulcea prin Consiliul Local al Municipiului Tulcea în sumă
de 75.000 lei.
Art.2: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Tulcea, domnul dr. Ing. Constantin Hogea, 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
Ansamblul Artistic „Baladele Deltei” 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 18 voturi ale consilierilor locali din 18 consilieri locali prezenţi.
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Jr. BRUDIU Maria

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
SEVASTIN ANA Elena

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.55/30.03.2016

CONTRACT DE PARTENERIAT

NR......................... DIN ...........................

Art. 1. Părţile contractante
1.1 Municipiul Tulcea prin Consiliul Local al Municipiului Tulcea, cu sediul în
Tulcea, str. Păcii, nr. 20, reprezentată prin Dr. Ing. Constantin Hogea - primar şi ec.
Alina Muhuleţ – director economic,
1.2 Judeţul Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Păcii, nr.
20, reprezentată prin Ing. Horia Teodorescu – preşedinte şi Ec. Nicoleta Anton –
director executiv,
1.3 Comuna Beidaud prin Consiliul Local al Comunei Beidaud, cu sediul în
localitatea Beidaud, str. Primăriei, nr. 21, reprezentată prin Constantin Camburi –
primar şi Ec. Viorel Duza – contabil,
a intervenit prezentul contract
Art. 2. Obiectul contractului
2.1. Obiectul contractului îl constituie organizarea Festivalului Internaţional al
Păstoritului, ediţia a XIV - a, ce se va desfăşura în perioada 12 – 16 mai 2016 în localitățile
Tulcea și Sarighiol de Deal - comuna Beidaud.

Art. 3. Durata contractului
3.1. Prezentul contract produce efecte juridice începând cu data semnării lui de părţi şi are
valabilitate până la data de 31 mai 2016.
Art. 4. Valoarea contractului
4.1. Pentru realizarea Festivalului, Municipiul Tulcea prin Consiliul Local al Municipiului
Tulcea se angajează să contribuie cu suma de 75.000 lei.
4.2. Pentru realizarea Festivalului, Judeţul Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea se
angajează să contribuie cu suma de 30.000 lei.
4.3. Pentru realizarea Festivalului, Comuna Beidaud prin Consiliul Local al Comunei
Beidaud se angajează să contribuie cu suma de 20.000 lei.
Art. 5. Obligaţiile părţilor
5.1. Obligaţiile Municipiului Tulcea prin Consiliul Local al Municipiului Tulcea sunt
următoarele:
- să colaboreze cu ceilalţi parteneri şi să respecte termenele de derulare a festivalului;
- decontarea cheltuielilor privind cazarea şi masa grupurilor participante la festival;
- decontarea cheltuielilor privind cazarea şi masa invitaților, specialiștilor din MENCS, TV;
- decontarea cheltuielilor cu transportul ansamblurilor pe teritoriul României;
- asigurarea materialelor consumabile ( mape, ecusoane, carton color A4, cupe, etc.);

- asigurarea materialului publicitar ( afişe, broşură, invitaţii, banner, etc.);
- difuzarea festivalului;
- punerea la dispoziţia ansamblurilor participante a coordonatorilor de grupuri.

5.2. Obligaţiile Judeţului Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea sunt următoarele:
- să colaboreze cu ceilalţi parteneri şi să respecte termenele de derulare a festivalului;
- decontarea cheltuielilor privind cazarea şi masa grupurilor participante la festival.
5.3. Obligaţiile Comunei Beidaud prin Consiliul Local al Comunei Beidaud sunt:
- să colaboreze cu ceilalţi parteneri şi să respecte termenele de derulare a festivalului;
- asigurarea materialelor consumabile ( mape, ecusoane, carton color A4 pentru diplome, etc.);
- organizarea expoziției pastorale, a panourilor documentare și a simpozionului pe tema
păstoritului în spațiul românesc și balcanic;
- punerea la dispoziţia ansamblurilor participante a coordonatorilor de grupuri;
- punerea la dispoziția ansamblurilor participante a spațiilor în care vor avea loc spectacolele.
5.4. Plata materialelor şi a serviciilor ce se regăsesc în obligaţiile părţilor prezentului
contract se va face de către beneficiar în baza facturii emise de către prestator, în termen de 30 de
zile de la emiterea acesteia.
5.5. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5. punct 4 din prezentul contract,
partea în culpă este obligată la plata penalităţilor în sumă echivalentă cu dobânda penalizatoare
calculată conform prevederilor O.G. nr. 13/2011.
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 încheierea prezentului contract 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:
a) prin ajungere la termen;
b) 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 părţilor
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 contract de parteneriat a fost încheiat la Tulcea, astăzi, ................................., în 3
exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi cuprinde 3
pagini.

Municipiul Tulcea
Prin Consiliul Local Municipiul Tulcea
Primar,
Dr. Ing. Constantin Hogea

Director economic,
ec. Alina Muhuleţ

Judeţul Tulcea
prin Consiliul Judeţean Tulcea
Preşedinte,
Ing. Horia Teodorescu

Director executiv,
ec. Nicoleta Anton

Vizat,
Cons. jr. Raluca Gaidanut

Comuna Beidaud
Prin Consiliul Local al Comunei Beidaud
Primar,
Constantin Camburi
Contabil,
ec. Viorel Duza

