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HOTĂRÂREA NR.  173 
 

privind asocierea Municipiului Tulcea cu Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea 
 în vederea implementării unui program de promovare turistică și culturală  

 

 

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

30 iunie 2021, legal constituită; 
 Examinând proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea cu Direcția Județeană 

pentru Cultură Tulcea în vederea implementării unui program de promovare turistică și culturală, 

proiect din iniţiativa primarului; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea, înregistrat sub 

22196/16.06.2021 şi Raportul de specialitate întocmit de Biroul Sport, Cultură şi Relaţii Externe, 

înregistrat sub nr. 22123/15.06.2021; 

 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
 În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și e), alin. (7) lit. d) și alin. (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 Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea 

în vederea implementării unui program de promovare turistică și culturală, 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 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi. 
 

 

 

          CONTRASEMNEAZĂ,                                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
          SECRETAR GENERAL                     CONSILIER LOCAL,                                                 
   AL MUNICIPIULUI TULCEA                                                                               
 Jr. Leventh IUSUF                                                                  Ana Elena MERGEANI 
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Municipiul Tulcea                                                    Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea                                                                       

   

 Nr.______________                                                                                                        Nr.______________                    

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

Art. 1. Părţile 
 

1.  Municipiul Tulcea, cu sediul în str. Păcii nr. 20, Tulcea, prin Ștefan ILIE – Primar, 
   și 

2. Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea, cu sediul în str. Isaccei nr. 20, Tulcea, prin 

Iulian VIZAUER- director, 
 

au convenit să încheie prezentul Acord  

 

Art. 2.  Obiectul Acordului 

este  

Implementarea unui program de promovare turistică și culturală a municipiului Tulcea prin 

înscrisuri, albume și alte materiale de prezentare, pe orice tip de suport – inclusiv în mediul virtual.  
Proiectul îşi propune diseminarea valorilor culturale şi a elementelor de patrimoniu istoric 

locale publicului larg, local şi naţional. Proiectul răspunde unor nevoi de cunoaştere a tradiţiilor 

istorice şi culturale şi de punere în valoare a diversităţii comunităţilor entice şi religioase din 

Municipiul Tulcea. Obiectivul principal al programului este generarea unui ansamblu de materiale 

şi activități de promovare și marketing a potențialului cultural şi turistic al obiectivelor identificate 

în Municipiul Tulcea și punerea lor în valoare în scopul creșterii gradului de cunoştere a acestora, 

respectiv în scopul  dezvoltării și consolidării identităţii locale.  
 

Art. 3. Durata acordului  

3. 1. Prezentul Acord  produce efecte începând cu data semnării lui de Părți și până la data de 

31 decembrie 2021.  
3. 2. De la data mai sus menţionată, Acordul se prelungeşte din oficiu cu câte 12 luni, la 

finalul fiecărui an calendaristic, fără alte formalităţi. Oricare din Părţi poate notifica intenţia de a 

înceta efectele Acordului cu minim 30 zile înainte de finalul anului calendaristic; în asemena cazuri, 

odată ajuns la termen Acordul se consideră încetat. 
 

Art. 4. Obligaţiile părţilor 

 

4.1. Obligaţiile Municipiului Tulcea sunt: 
 

4.1.1. Să realizeze, din surse proprii sau atrase, materiale de promovare turistică și culturală a 

Municipiului Tulcea prin înscrisuri, albume și alte materiale de prezentare, pe orice tip de            

suport – inclusiv în mediul virtual. 
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  4.1.2. Să consulte partenerul asupra conţinutului materialelor realizate în etapa de editare a 

acestora. 
4.1.3. Să promoveze acordul prin canale proprii şi prin mijloace de comunicare în masă având 

prezente numele DIRECȚIEI JUDEȚENE PENTRU CULTURĂ TULCEA şi să menţioneze 

numele şi logo-ul partenerului pe toate materialele realizate. 

4.1.4. Să transmită cu titlu gratuit partenerului un număr de minim 10 exemplare din fiecare 

material realizat în format fizic. 
 

 

4.2. Obligaţiile Direcției Județene pentru Cultură Tulcea sunt: 
 

 4.2.1. Să pună la dispoziția Municipiului Tulcea ilustrate vechi și fotografii, reprezentând 

scene din istoria municipiului Tulcea care aparțin colecției aflate în proprietatea instituției, și după 

caz alte materiale relevante aflate în posesia sa, în vederea  implementării programului. 
 4.2.2. După caz, să asigure sprijin metodologic, de specialitate şi / sau logistic în vederea 

implementării programului.  

 

 Art 5. Dispoziţii finale 
 

 5.1. În cazul în care alte entităţi publice sau private doresc să adere la prezentul Acord, acest 

lucru se poate face cu acordul Părţi, materializat într-un Act Adiţional. 

 5.2. Orice modificări ale clauzelor nu vor putea fi aduse decât prin acordul Părţilor, prin Act 

Adiţional. 

 5.3. Orice comunicare între părți, 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 părți se pot face şi prin fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

 5.4. 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 2 pagini.  
 

                   Municipiul Tulcea                                     Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea       

           Primarul Municipiului Tulcea,                                    Director,  

           Ștefan ILIE                                                                  Iulian VIZAUER 

 

 

 

 


