HOTĂRÂREA nr.92
privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu Institutul de Cercetări
Eco – Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea în vederea realizării proiectelor
“Parcul arheologic Aegyssus III” şi „Conferinţa Internaţională <Obiecte, Idei şi călători. Legături
între Balcani, Marea Egee şi Anatolia de Vest în timpul Epocii Bronzului şi începutul Epocii
Fierului. Conferinţă în memoria lui Alexandru Vulpe>”
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2017, legal
constituită;
Examinând proiectul de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu
Institutul de Cercetări Eco – Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea, în vederea realizării proiectelor
“Parcul arheologic Aegyssus III” şi „Conferinţa Internaţională Obiecte, Idei şi călători. Legături
între Balcani, Marea Egee şi Anatolia de Vest în timpul Epocii Bronzului şi începutul Epocii
Fierului. Conferinţă în memoria lui Alexandru Vulpe”, proiect din iniţiativa primarului;
Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub
nr. 10153/13.04.2017 şi raportul întocmit de către Direcţia Economică şi Biroul Sport, Cultură şi Relaţii
Externe din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 10152/13.04.2017;
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),
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 Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu Institutul de Cercetări
Eco – Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea, în vederea realizării proiectelor “Parcul arheologic
Aegyssus III” şi „Conferinţa Internaţională Obiecte, Idei şi călători. Legături între Balcani, Marea
Egee şi Anatolia de Vest în timpul Epocii Bronzului şi începutul Epocii Fierului. Conferinţă în
memoria lui Alexandru Vulpe”, conform acordului 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 44.000 lei.
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 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi.
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,

Jr.BRUDIU Maria

ŞACU Stere

ACORD DE PARTENERIAT
Nr. ______________
Art. 1. Părţile contractante
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Păcii, nr. 20, judeţul Tulcea,
telefon 0240/511440, fax 0240/517736, CUI 4321429, cont RO71TREZ24A675000200130X - deschis
la Trezoreria Municipiului Tulcea, reprezentat prin dr. ing. Constantin HOGEA, având funcţia de
Primar şi ec. Alina ANTONESCU, având funcţia de Director economic,
şi
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în Tulcea, str.
Progresului nr. 32, telefon 0240 513 231, fax 0240 513 231, cod fiscal 4165680, cont
RO80TREZ64121G330800XXXX - deschis la Trezoreria Tulcea, reprezentat prin domnul dr. SorinCristian AILINCĂI, având funcţia de Manager,
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.
__/27.04.2017, privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu Institutul de Cercetări
Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, în vederea realizării în comun a Proiectelor “Parcul arheologic
Aegyssus III” şi „Conferinţa Internaţională Obiecte, Idei şi călători. Legături între Balcani, Marea
Egee şi Anatolia de Vest în timpul Epocii Bronzului şi începutul Epocii Fierului. Conferinţă în
memoria lui Alexandru Vulpe”(Objects, Ideas and Travelers. Contacts between the Balkans, the
Aegean and Western Anatolia during the Bronze and Early Iron Age. Conference to the memory of
Alexandru Vulpe”), s-a încheiat prezentul acord de parteneriat, cu respectarea următoarelor clauze:
Art. 2. Obiectul acordului
Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea părţilor contractante în vederea finanţării şi
realizării în comun a Proiectelor “Parcul arheologic Aegyssus III” şi „Conferinţa Internaţională
Obiecte, Idei şi călători. Legături între Balcani, Marea Egee şi Anatolia de Vest în timpul Epocii
Bronzului şi începutul Epocii Fierului. Conferinţă în memoria lui Alexandru Vulpe”(Objects, Ideas
and Travelers. Contacts between the Balkans, the Aegean and Western Anatolia during the Bronze
and Early Iron Age. Conference to the memory of Alexandru Vulpe”), în scopul promovării
patrimoniului cultural local şi a imaginii municipiului Tulcea, precum şi creşterii vizibilităţii
municipiului în plan internaţional.
Art. 3. Durata acordului
Acordul de parteneriat produce efecte juridice începând cu data semnării lui de ambele părţi şi
până la data de 31 decembrie 2017.
Art. 4. Valoarea acordului. Modalităţi de finanţare
4.1. Pentru realizarea Proiectelor, Consiliul Local al Municipiului Tulcea se angajează să
contribuie cu suma de 44.000 lei.
4.2. Pentru realizarea Proiectelor, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea
se angajează să contribuie cu cel puţin 10% din valoarea proiectelor.

4.3. Consiliul Local al Municipiului Tulcea se obligă să acorde suma de 44.000 lei, după cum
urmează:
- pentru proiectul “Parcul arheologic Aegyssus III”, suma de 20.000 lei, care va fi virată până la data de
26.06.2017;
- pentru proiectul „Conferinţa Internaţională Obiecte, Idei şi călători. Legături între Balcani, Marea
Egee şi Anatolia de Vest în timpul Epocii Bronzului şi începutul Epocii Fierului. Conferinţă în
memoria lui Alexandru Vulpe”(Objects, Ideas and Travelers. Contacts between the Balkans, the
Aegean and Western Anatolia during the Bronze and Early Iron Age. Conference to the memory of
Alexandru Vulpe”), suma de 24.000 lei, care va fi virată până la data de 26.06.2017;

Art. 5. Obligaţiile părţilor
5.1. Obligaţiile Consiliului Local al Municipiului Tulcea sunt următoarele:
5.1.1. să asigure din bugetul local suma de 44.000 lei pentru realizarea şi finanţarea proiectelor
“Parcul arheologic Aegyssus III” şi „Conferinţa Internaţională Obiecte, Idei şi călători. Legături între
Balcani, Marea Egee şi Anatolia de Vest în timpul Epocii Bronzului şi începutul Epocii Fierului.
Conferinţă în memoria lui Alexandru Vulpe”(Objects, Ideas and Travelers. Contacts between the
Balkans, the Aegean and Western Anatolia during the Bronze and Early Iron Age. Conference to the
memory of Alexandru Vulpe”).
5.1.2. să vireze suma prin transfer bancar în contul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale
„Gavrilă Simion” Tulcea.
5.2. Obligaţiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea sunt:
5.2.1. să asigure cel puţin 10% din valoarea proiectelor “Parcul arheologic Aegyssus III” şi
„Conferinţa Internaţională Obiecte, Idei şi călători. Legături între Balcani, Marea Egee şi Anatolia de
Vest în timpul Epocii Bronzului şi începutul Epocii Fierului. Conferinţă în memoria lui Alexandru
Vulpe”(Objects, Ideas and Travelers. Contacts between the Balkans, the Aegean and Western Anatolia
during the Bronze and Early Iron Age. Conference to the memory of Alexandru Vulpe”).
5.2.2. să realizeze activităţile prevăzute în cadrul proiectelor “Parcul arheologic Aegyssus III” şi
„Conferinţa Internaţională Obiecte, Idei şi călători. Legături între Balcani, Marea Egee şi Anatolia de
Vest în timpul Epocii Bronzului şi începutul Epocii Fierului. Conferinţă în memoria lui Alexandru
Vulpe”(Objects, Ideas and Travelers. Contacts between the Balkans, the Aegean and Western Anatolia
during the Bronze and Early Iron Age. Conference to the memory of Alexandru Vulpe”), anexate
prezentului acord.
5.2.3. să administreze eficient sumele primite de la bugetul local în baza prezentului acord şi să
prezinte documentele justificative în termen de 30 zile de la finalizarea proiectului, sub sancţiunea
restituirii sumelor nejustificate. Documentele justificative trebuie să fie însoţite de un raport de
activitate final privind utilizarea sumelor primite în scopul realizării Proiectului şi să precizeze decontul
aferent atât sumei primite de la autoritatea contractantă, cât şi pentru contribuţia proprie.
5.2.4. să păstreze şi să arhiveze documentele financiare, conform normelor în vigoare, şi să le
prezinte organelor de control abilitate;
5.2.5. să promoveze acordul prin canale proprii şi prin mijloace de comunicare în masă având
prezente numele şi sigla MUNICIPIULUI TULCEA, precum şi menţionând sprijinul acordat
de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA;
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 de parteneriat a fost încheiat la Tulcea, astăzi,__________, în 2 exemplare cu
valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi cuprinde 3 pagini.
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