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HOTĂRÂREA NR.  207 
 

privind asocierea Municipiului Tulcea cu societatea  Art  Focus Internațional S.R.L. București 

 în vederea producției unui film publicitar de scurt metraj de promovare a Municipiului Tulcea 
 

 

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

29 iulie 2021, legal constituită; 
Examinând proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea cu societatea Art 

Focus Internațional S.R.L în vederea producției unui film publicitar de scurt metraj de promovare a 

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

26819/20.07.2021 şi Raportul de specialitate întocmit de Biroul Sport, Cultură şi Relaţii Externe, 

înregistrat sub nr. 26813/20.07.2021. 
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. r) și s) 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 societatea Art Focus Internațional S.R.L. 

în vederea producției unui film publicitar de scurt metraj de promovare a Municipiului Tulcea, 

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, protocolul de colaborare 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                                                                               
 Jr. Leventh IUSUF           Ana Elena MERGEANI 
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  MUNICIPIUL TULCEA               SOCIETATEA ART FOCUS INTERNAȚIONAL S.R.L.                                                                       
   
 

 

ACORD DE PARTENERIAT 
Nr.____________________ 

 

 

Art. 1. Părțile: 
 

Municipiul Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Păcii, nr. 20, judeţul Tulcea, telefon 

0240/511440, fax 0240/517736, CUI 4321429, reprezentat prin Ștefan ILIE, având funcţia de 

Primar,   
şi 
Societatea Art Focus Internațional S.R.L., cu sediul în str. Ciacova nr. 19,sector 1, 

București, reprezentat prin Petre NĂSTASE- administrator, 
 

au convenit să încheie prezentul acord de parteneriat al cărui scop general este dat de 

creșterea vizibilității autorităților administrației publice locale prin implicare activă în promovarea 

turistică a orașului și a imaginii sale în lume, cu respectarea următoarelor clauze: 
  

Art. 2.  Obiectul acordului: 

2.1 Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea dintre Municipiul Tulcea și Societatea 

Art Focus Internațional S.R.L. pentru realizarea în comun a unui film publicitar în scopul 

promovării Municipiului Tulcea pe plan național și internațional. 
2.2 Obiectivul principal al acestui proiect este de a produce și a face cunoscut un film 

publicitar de scurt metraj având ca scop promovarea  potențialului turistic al municipiului Tulcea, și 

punerea în valoare a acestuia, în scopul creșterii circulației turistice în zonă, precum și contribuția la 

dezvoltarea și consolidarea turismului intern și internațional.  
2.3 Asocierea creată prin prezentul contract este fără personalitate juridică, neavând, în 

consecință, firmă socială, sediu social și patrimoniu social ce ar putea constitui gajul eventualilor 

creditori sociali. Asocierea nu poate dobândi personalitate juridică şi nu constituie faţă de terţi o 

persoană distinctă de persoana partenerilor. Terţul nu are niciun drept faţă de asociere şi nu se 

obligă decât faţă de partenerul cu care a contractat. 

 Art. 3. Durata acordului: Acordul de parteneriat produce efecte juridice începând cu data 

semnării lui de ambele părți și până la data de 31 decembrie 2021. 
  

Art. 4. Obligațiile părților 
4.1. Obligațiile Municipiului Tulcea sunt următoarele: 
4.1.1. Să pună la dispoziția Societății Art Focus Internațional S.R.L., cu titlu gratuit, 

infrastructura necesară producției filmului publicitar ce va fi realizat în parteneriat.  

4.1.2. Să asigure echipei de producție a partenerului, cu titlu gratuit, pe perioada filmărilor, 

cazare la Casa de Oaspeți a Primăriei. 
4.1.3. Să asigure promovarea acțiunilor și să facă referire în toate materialele informative 

care promovează evenimentul la faptul că acesta se desfășoară în parteneriat cu Societatea Art 

Focus Internațional S.R.L.; 
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  4.2. Obligațiile Societății Art Focus Internațional S.R.L. sunt: 

4.2.1. Să producă filmul în cele mai bune condiții, cu respectarea legislației în vigoare; 
4.2.2. Să supravegheze prestarea serviciilor aferente realizării filmului, să asigure resursele 

umane, materiale, instalațiile, echipamentele şi orice alte asemenea, în măsura în care asigurarea 

acestora este necesară; 

4.2.3. Să asigure promovarea acțiunilor și să facă referire în toate materialele informative și 

publicitare care însoțesc producția filmului și la faptul că acesta se desfășoară în parteneriat cu 

Municipiul Tulcea, 

4.2.4. Să cedeze cu titlu gratuit produsul final și dreptul în favoarea Municipiului Tulcea de 

a utiliza și distribui prin orice mijloace media și social media a filmului (clipului) produs în baza 

prezentului acord de parteneriat.  
 

Art. 5. Forţa majoră şi cazul fortuit 
5.1. Forța majoră înseamnă orice eveniment imprevizibil, inevitabil şi mai presus de 

controlul părților care a survenit după încheierea prezentului acord şi care a împiedicat ori a 

întârziat îndeplinirea în totalitate sau în parte a obligațiilor asumate. Restrângerea sau încetarea 

temporară a activității şi greva sunt considerate caz fortuit. 

5.2. Partea care invocă producerea evenimentului este obligată să notifice acest lucru 

celeilalte părți, în scris în maximum 24 de ore de la momentul începerii evenimentului de forță 

majoră.  

5.3. Orice eveniment de forță 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 forței majore sau a cazului 

fortuit. 
 

Art. 6. Încetarea acordului: Prezentul acord încetează: 
a) prin ajungere la termen; 

b) prin acordul scris al părților. 
  

Art 7.  Dispoziții finale 
7.1. În cazul în care alte instituții ori organizații neguvernamentale doresc să adere la 

prezentul acord de parteneriat, acest lucru se poate face numai cu acordul ambelor părți semnatare 

materializat într-un act adițional. 

7.2. Orice modificări ale clauzelor nu vor putea fi aduse decât prin acordul părților, 

materializat în act adițional la prezentul acord. 

7.3. 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. 
7.4. 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                                   Societatea Art Focus Internațional S.R.L.       
           

  Primarul Municipiului Tulcea,                                   Administrator,  

           Ștefan ILIE                                                                     Petre NĂSTASE 
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