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HOTĂRÂREA NR.  88 

privind asocierea Municipiului Tulcea cu Asociația Centrul European pentru Diversitate 

 în vederea implementării proiectului „Turist în orașul meu” 
 

 

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

31 martie 2021, legal constituită; 
 Examinând proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea cu Asociația Centrul 

European pentru Diversitate în vederea implementării proiectului „Turist în orașul meu”, proiect din 

iniţiativa consilierului local Dragoș SIMION; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Consilierului Local Dragoș SIMION, înregistrat 

sub 10337/17.03.2021 şi Raportul de specialitate întocmit de Biroul Sport, Cultură şi Relaţii 

Externe, înregistrat sub nr. 10327/18.03.2021; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
 În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și e) şi alin. (7) lit. e) și art. 9 lit. a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și (3), art. 197 alin. (4) şi 

art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1  Se aprobă asocierea Municipiului Tulcea cu Asociația Centrul European pentru 

Diversitate în vederea implementării proiectului „Turist în orașul meu”, conform acordului de 

parteneriat prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Tulcea, domnul Ștefan ILIE, să semneze în 

numele şi pe seama Municipiului Tulcea acordul de parteneriat prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta 

hotărâre. 
 Art. 3 Secretarul General al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 

autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

 Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali prezenţi. 
 

 

 

          CONTRASEMNEAZĂ,                                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

          SECRETAR GENERAL                     CONSILIER LOCAL,                                                 

   AL MUNICIPIULUI TULCEA                       Stere ȘACU                                                        

 Jr. Leventh IUSUF 
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  Municipiul Tulcea                                                     Asociaţia Centrul European pentru 

Diversitate                                                                       

   

 Nr.______________                                                                                                        Nr.______________                    

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

Art. 1. Părţile 

1.  Asociaţia Centrul European pentru Diversitate (Centrul EU divers) , cu sediul în str.1848 nr. 

14, bl. ANL, sc. A, ap 9, municipiul Tulcea, județul Tulcea, prin Cornel Ditcov- președinte 

 și 

2. Municipiul Tulcea, cu sediul în str.Păcii nr.20, Tulcea, prin Ștefan Ilie – primar, 

au convenit să încheie prezentul acord de parteneriat în vederea implementării în perioada 1-30 

aprilie 2021 a  proiectului 0 lei “Turist în oraşul meu”, ediția a III-a . 

Art. 2.  Obiectul acordului 

 Obiectul prezentului acord îl constituie implementarea celei de-a treia ediţii a proiectului 

“Turist în oraşul meu”, iniţiat de Asociaţia Centrul European pentru Diversitate.  

 Pornind de la două obiective îndrăzneţe :  identificarea unui traseu turistic în municipiul 

Tulcea  care să prezinte interes pentru tineri şi  stimularea iniţiativelor civice ale tinerilor prin 

crearea de exemple de bună practică cu un minim de resurse financiare, cei 2 parteneri şi-au asumat, 

potrivit competenţelor stabilite de legiuitor sau statut, reponsabilităţi menite să contribuie la buna 

derulare a proiectului. 

 Grupul ţintă al proiectului este format din tineri din municipiul Tulcea cu vârsta cuprinsă 

între 10 şi 19 ani, voluntari în cadrul organizațiilor afiliate la Fundația Județeană pentru Tineret 

Tulcea.                

 Pentru a stimula dezvoltarea personală a tinerilor prin lucrul în echipă, 

dobândirea/dezvoltarea de  competenţe de comunicare şi tehnice, până pe data de 5 aprilie 2021 se 

vor înscrie în competiţie echipe formate din câte 4 tineri. 

  Fiecare echipă participantă va analiza potenţialul local (cultural, social, etc) şi va realiza un 

colaj de fotografii şi date (prezentare Power Point sau filmuleţ, cu fundal sonor muzical sau 

naraţiune) prin care va prezenta un posibil traseu turistic destinat tinerilor care ar dori să viziteze 

oraşul Tulcea.  

 Tema anului 2021 este „Tulcea multiculturală”. 

 Ca să se excludă intervenţia unui specialist care ar putea înclina balanţa în favoarea unei 

anumite echipe, nu se vor accepta decât fotografii realizate pe perioada competiţiei ( preferabil cu 

un aparat foto, nu telefonul mobil, din motiv de rezoluţie). Nu se vor include în colaj fotografii 

făcute cu drona.  
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   Pe data de 18 aprilie se va încheia perioada alocată realizării colajelor care vor fi transmise, 

pe adresa: centruleudiverstulcea@gmail.com. Materialele nu vor avea incluse numele celor care le-

au realizat şi vor fi denumite: denumire ong+nr. videoclip . Toate videoclipurile vor fi redenumite, 

în ordinea depunerii, cu cifre de la 1 la...n, şi vor fi transmise la Primăria Municipiului Tulcea 

pentru jurizare. Dupa deliberare se  va comunica doar numărul videoclipului câştigător . 

Videoclipul căştigător va fi postat pe site-urile ong-urilor partenere dar şi pe cel al Primăriei 

Municipiului Tulcea iar echipa câştigătoare va fi felicitată personal de dl. primar în cadrul şedinţei 

consiliului local  al Municipiului Tulcea din luna aprilie 2021. 

 

 

 

 

Art. 3. Responsabilităţi în implementarea proiectului: 

Entitatea Responsabilităţi în proiect 

Centrul EU divers ▪ Asigură coordonarea proiectului prin Ana Lazăr, coordonator de voluntari. 

▪ Asigură secretariatul proiectului prin : comunicare în timp util cu toți 

partenerii,  înscrierea echipelor în competiţie, înregistrarea şi secretizarea 

materialelor video, transmiterea materialelor video către UAT municipiul Tulcea, 

identificarea echipei câştigătoare post jurizare, informarea câştigătorilor. 

▪ Asigură vizibilitatea proiectului prin : crearea identităţii vizuale a proiectului 

(1 afiş cu logo-urile partenerilor şi date despre proiect); emiterea unui comunicat de 

presă la finele lunii martie, în care va evidenția aportul partenerilor; postarea 

materialelor video realizate în cadrul proiectului pe pagina de FB şi pe blogul 

propriu. 

UAT municipiului 

Tulcea  

▪ Desemnează un reprezentant care să realizeze jurizarea videoclip-urilor 

rezultate în urma competiției. 

▪ Face demersurile necesare pentru recunoaşterea publică a activităţii echipei 

câştigătoare în cadrul şedinţei Consiliului Local al Municipiului Tulcea din luna 

aprilie 2021. 

 

Art. 4. Durata acordului. 

Acordul de parteneriat este în vigoare în perioada 1-30 aprilie 2021. 

Art 5. Dispoziţii finale 

 Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate 

părţile. 

 Întocmit în 2  exemplare, în limba româna , câte unul pentru fiecare partener.  
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             Municipiul Tulcea                                     Asociaţia Centrul European pentru 

Diversitate                                                                             

      Primarul Municipiului Tulcea                                                    Preşedinte                   

                      Ștefan ILIE                                                                Cornel DITCOV                      

 


