HOTĂRÂREA nr. 132
Privind asocierea Consiliul Local al Municipiului Tulcea prin Ansamblul Artistic Profesionist
“Baladele Deltei”, cu Judeţul Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea şi cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean Tulcea, în vederea realizării Festivalului – Concurs Internaţional de Folclor pentru
Copii şi Tineret “Peştişorul de Aur”, ediţia a XXV-a
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.06.2017, legal
constituită;
Examinând proiectul de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Tulcea prin
Ansamblul Artistic Profesionist “Baladele Deltei”, cu Judeţul Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea şi cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea în vederea realizării Festivalului – Concurs Internaţional de Folclor pentru
Copii şi Tineret “Peştişorul de Aur”, ediţia a XXV-a, proiect din iniţiativa primarului;
Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea nr. 15978 din data de
19.06.2017 şi Raportul întocmit de Ansamblul Artistic Profesionist “Baladele Deltei” şi de Direcţia Economică
din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea nr. 401 din data de 19.06.2017;
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;
Având în vedere prevederile:
- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 23 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole
sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic.
În temeiul art. 10, art. 36 alin. (2) lit. b) şi lit. e), alin. 7 lit. a) şi c), art. 45 alin. (1), (2) lit. f) şi alin. (6),
art. 49 alin. (1) şi (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. (1) Se aprobă asocierea Consiliului Local al Municipiului Tulcea prin Ansamblul Artistic
Profesionist “Baladele Deltei”, cu Judeţul Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea şi cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean Tulcea în vederea realizării Festivalului – Concurs Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret
“Peştişorul de Aur”, ediţia a XXV-a, conform Contractului de parteneriat prevăzut în anexa nr. 1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă contribuţia Consiliului Local al Municipiului Tulcea în sumă de 135.000 lei.
Art. 2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Tulcea, domnul dr. ing. Constantin Hogea, să semneze
în numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Tulcea, contractul de parteneriat prevăzut în anexa nr. 1
la prezenta hotărâre.
Art. 3 Se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, Direcţia Economică din cadrul
Primăriei Municipiului Tulcea şi Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”.
Art. 4. Secretarul Municipiului Tulcea va sigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor şi
persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.
Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor locali din totalul de 21 consilieri locali prezenţi.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Jr.BRUDIU Maria

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
ŞACU Stere

Anexa la H.C.L. nr. ____/29.06.2017

CONTRACT DE ASOCIERE

Articolul 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. Consiliul Local al Municipiului Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Păcii, nr. 20, reprezentat prin dr.
ing. Constantin Hogea - primar şi ec. Alina Antonescu – director economic, prin Ansamblul
Artistic Profesionist “Baladele Deltei”, cu sediul în municipiul Tulcea, strada Mircea-Vodă nr.
67A,
reprezentat
prin
prof.
Ştefan
Coman
–
director
şi
ec. Aurelia Poştaru – contabil şef.
1.2. Judeţul Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, strada Păcii nr.
20,
reprezentat
prin
ing.
Horia
Teodorescu
–
preşedinte
şi
ec. Nicoleta Anton – director executiv;
1.3. Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, strada Dobrogeanu
Gherea nr. 3-4, reprezentat prin prof. Mihai Stroe - inspector general şi
ec. Gabriela Vasile – contabil şef;
Părţile semnatare au decis să încheie prezentul contract, conform prevederilor art. 36 ali. (7) lit. a) şi c)
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 23 alin. (1) din O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile de spectacole sau
concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările si completările
ulterioare şi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. ____/29.06.2017 privind
asocierea Consiliului Local al Municipiului Tulcea prin Ansamblul Artistic Profesionist “Baladele
Deltei”, cu Judeţul Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea şi cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea în
vederea realizării Festivalului – Concurs Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret “Peştişorul de
Aur”, ediţia a XXV-a, cu respectarea următoarelor clause:
Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului îl reprezintă asocierea părţilor în vederea organizării Festivalului – Concurs
Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Peştişorul de Aur” ediţia a XXV-a, ce se va desfăşura
în perioada 7-12 august 2017, la Tulcea.
Articolul 3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract va intra în vigoare începând cu data semnării lui de către părţi şi va produce
efecte până la data de 31 august 2017.
Articolul 4. VALOAREA CONTRACTULUI
4.1. Valoarea totală a contractului este de 280.000 lei.
4.2. Pentru realizarea Festivalului, părţile se angajează să contribuie cu sume de bani după cum
urmează:
4.2.1. Consiliul Local al Municipiului Tulcea prin Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”,
cu suma de 160.000 lei;
4.2.2. Judeţul Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea, cu suma de 100.000 lei;
4.2.3. Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, cu suma de 20.000 lei, finanţaţi de Ministerul Educeţiei şi
Cercetării Ştiinţifice.
Articolul. 5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

5.1. Consiliul Local al Municipiului Tulcea prin Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele
Deltei” are următoarele obligaţii:
5.1.1. să colaboreze cu ceilalţi parteneri şi să respecte programul şi termenele de desfăşurare a
Festivalului;
5.1.2. să se implice activ în organizarea şi desfăşurarea Festivalului, respectiv pregătirea manifestării
culturale (procurarea materialelor consumabile, realizarea materialelor publicitare, asigurarea cazării
pentru participanţi şi invitaţi primirea şi cazarea invitaţilor, întocmirea planificării, organizarea
spectacolelor, asigurarea logisticii necesare, etc.);
5.1.3. să utilizeze sumele alocate numai pentru activităţile Festivalului – Concurs Internaţional de
Folclor pentru Copii şi Tineret „Peştişorul de Aur” ediţia a XXV-a;
5.1.4. să asigure decontarea cheltuielilor care nu intră în sarcina altui asociat;
5.1.5. să promoveze imaginea partenerilor contractuali, menţionându-i în toate materialele publicitare
ale Festivalului, precum afişe, programe, bannere, invitaţii, etc.
5.2. Judeţul Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea are următoarele obligaţii:
5.2.1. să colaboreze cu ceilalţi asociaţi şi să respecte programul şi termenele de desfăşurare a
Festivalului;
5.2.2. să vireze sumele stabilite în contul Ansamblului Artistic Profesionist “Baladele Deltei”.
5.3. Inspectoratul Şcolar Judeţean are următoarele obligaţii:
5.3.1. să colaboreze cu ceilalţi parteneri şi să respecte programul şi termenele de desfăşurare a
Festivalului;
5.3.2. să asigure spaţii de cazare şi masă în unităţile şcolare locale;
5.3.3. să pună la dispoziţia ansamblurilor participante coordonatori de grupuri;
5.3.4. să deconteze cheltuielile cu cazarea şi masa grupurilor participante la festival.
Articolul 6. – FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT
6.1. Forţa majoră reprezintă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care a
intervenit după încheierea prezentului contract şi care a împiedicat sau întârziat îndeplinirea în totalitate
sau în parte a obligaţiilor asumate ;
6.2. Cazul fortuit reprezintă un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel
chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs;
6.3. Orice eveniment de forţă majoră sau caz fortuit va avea ca efect prelungirea orarelor, a datelor
limită şi a oricăror date, extinse cu o perioadă egală cu durata evenimentului de forţă majoră sau a
cazului fortuit;
6.4. Partea care invocă producerea evenimentului este obligată să notifice acest lucru celorlalte părţi, în
scris, în maximum 3 zile de la momentul începerii evenimentului.
Articolul 7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
7.1. Prezentul contract poate înceta în următoarele situaţii:
a) prin ajungere la termen;
b) prin acordul scris al părţilor contractante;
c) imposibilitatea asigurării sumelor necesare angajate de către părţile contractante;
Articolul 8. LITIGII
8.1. În cazul oricărei neînţelegeri sau dispute ivite între părţi născută din interpretarea sau derularea
prezentului contract, acestea vor face toate eforturile pentru a le rezolva pe cale amiabilă. În cazul în
care soluţionarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor nu este posibilă, acestea vor fi supuse spre
soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.
Articolul 9. DISPOZIŢII FINALE
9.1. Modificarea sau completarea clauzelor prezentului contract se poate face numai cu acordul părţilor,
în scris, prin act adiţional.
9.2. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris, documentele fiind înregistrate atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii. Comunicarea se poate realiza de asemenea şi prin fax ori email, în condiţiile înregistrării,
respectiv arhivării corespunzătoare a acestora.

9.3. Regimul de gestionare a sumelor şi controlul financiar se realizează în condiţiile legii. Angajarea şi
decontarea cheltuielilor în baza prezentului contract se face potrivit Legii 82/1991 a Contabilităţii, cu
modificările şi completările ulterioare.
9.4. Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ________2017, în 4 exemplare cu valoare juridică egală şi
cuprinde 3 pagini.
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