
Rroiect nr.f
Aviz Comisia Economicd

ROMANIA
JUDETUL NEAMT

oRASUL BTCAZ
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea acordului de parteneriat cu Palatul Copiilor, Municipiul Piatra Neamt- Filiala Bicaz,
privind alocarea din bugetul local al dra$ului Bicaz a sumei de '10.000 lei ( TVA inclus) pentru
achizitionarea unui KidKart, in vederea sprijinirii participerii copiilor din Bicaz la concursurilor qcolare
de karting

Consiliul local al oragului Bicaz judetul Neamt;
Avand in vedere ceterca nt.432121.06.2017, prin care Palatului Copiilor, Municipiul

Piatra NeamF Filiala Bicaz, prin reprezentant, domnul Cerbu Constantin, profesor de carting,
soliciti aprobarea alocerii din bugetul local al oragului Bicaz a surnei de 10000 lei ( TVA
inclus ), pentfu achizilionarea unui KidKart, in vederea sprijinirii participdrii copiilor din Bicaz
la concursufile icolare de karting;

Vdzand expunerea de motive a primarului gi raportul de specialitate prin care se
propune alocarea sumei de 10.000 lei cu destinatia soiicitatS;

Tinend cont de avizul favorabil comisiei de specialitate;
ln ten]eiul art.36 alin.(2) lit.c) 9i art.45 din Legea nt.21512001 privind administratia

public; ocali republicaia , cu modificdrile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art.1- Aprobd acordul de parteneriat cu Palatul Copiilor, Municipiul Piatra NeamF
Filiala Bicaz, privind alocarea din bugetul local al oragului Bicaz a sumei de 10.000 lei (TVA
inclus) pentru achizitionarea unui KidKart, in vederea sprijinirii participdrii copiilor din Bicaz ta
concursurilor $colare de ka(ing

Art.2- Prjmarul oragului Bicaz, prin aparatul sau de specialitate, va duce la indeplinire
prezenta hotdrare.

Art.3- Prin grija secretarului oragului, prezenta hoterare se va comunica persoanelor $i
autoritelilor interesate.

tNl
Primar - Nicola GEAN

TV/TV



ANEXA LA

ACORD DE PARTENERIAT

l.PARTILE

OraSUl Bicazjudetul Neamt, feprezentat prin dl. Nicolae SALAGEAN, primar, cu sediu in
str. BarajulLri nr.4 $i d-na Dumiirita Ruscanu, gef serviciu financiar- contabil in cadrul aparatului
de specia itaie al primarului, CU|.2614392, cont RO37TRE224A670330200130X, deschis ta
Trezorerla Bicaz $i

Palatul Copiilor, Municipiul Piatra Neaml (cu sediuiin str. Stefan cel Mare nr.44), FilialaBicaz,
prin repfezeniant, domnul Constantin CERBU, profesor de carting.

2. OBIECTUL ACORDULUI

il constituie alocarea din bugetul local al oragului Bicaz a sumei de lOOOO
lei, cdtre Palatul Copiilor, Municipiul Piatra Neaml, Filiala Bicaz, in vederea sprjinirii
particlpdrii copiilor din Bicaz la concursurile gcolare de kafting.

3. OBLIGATTILE PARTILOR

3.1. Ora$ul Bicaz va asigura:

a) alocarea din bugetul local al oragului Bicaz
achizilio.area unL, KidKart. ir vederea spfijinirii
9colare de karting;

b) ordinea Si lini$tea publicd in locul organizarii
raza orasului Bicaz;

a sumei de 10.000 lei (TVA inclus) pentru
participerii copiilor din Bicaz la concursurilor

concursufiulor de karting ce vor avea loc pe

3.2. Palatul Copiilor, l\lunicipiul Piatra Neamt, Filiala Bicaz va asigura:

a) organiza[ea concursurilor de karting pe baza unui program al acestora dina]nte stabilii;
b) ordinea $i linigtea publice in randul participantilor la concurs in timpul desfd$urarii

acestu a.

4, ALTE PREVEDERI

4.1. Inforrfialiile cuprinse in prezentul accord de parteneriat sunt pub]ice, in conditiile legii.
4.2. Fot\a major5 exonereazd de rdspundere partea care o invoci, in condiliile legii, cu

cerinta notificirii scrise in termen de 5 zile de la aparitia cazului de fo(d majord.
4.3. Pa(lle pot conveni gi alte mdsuri comune pentru optimizarea gi cregterea eficientei

activitetilor precizate in acord.
4.4. Prez€rntul acord poate fi modificat sau completat prjn act aditional la solicitarea oricdreia

dintre pi4.lc sennatare. cu acordul celeilalte pa( .

4.5. Prevederile prezentului acord intri in vigoare a data semnarii acestuia de cdtre pirti.
4.6. Prezentul acord a fosi incheiat in 3 (trei) exemplare origina e



oRA9UL B|CAZ,

PRIMAR
Nicolae SALAGEAN

$ef Serviciu Financiar- Contabil
Dumitrila RUSCANU

Vizat juridic
Cons. Juridic Adriana PoP RAZBUC

PALATUL COPIILOR , MUNICIPIUL P. NEAMT
FILIALA BICAZ, prin reprezentant

Prof. Constantin CERBU



EXPUNERE DE MOTIVE

la Droiectul de hoterare

- 
a-€€ acordului de pa.teneriat cu Palatul Copiilor, Municipiul Piatra Neamt- Filiala Bicaz,

t- 
-te 

din bugetul local al oraqului Bicaz a sumei de 10000 lei ( TVA inclus) pentau

$. .''ui KidKart, in vederea sprijiniril participdrii copiilor din Bicaz la concursurilor gcolare

--

Eoh SALAGEAN, Primarul orasului Bicaz judetul Neamt;
A!r-d in vedere ceretea nr.432121.06.2017, prin care Palatului Copiilor, MunicipiulPiatra

t{eir+ Fifiala Bicaz, prin reprezentant, domnul Cerbu Constanti n, profesor de carting, solicite

4tobqF, alocerii din bugetul local al ora$ului Bicaz a sumei de 10000 lei (TVA inclus )'
penfu acfiizilionarea unui KidKart, in vederea sprijinirii participerii copiilor din Bicaz la

cdtcursudle gcolare de karting;
Vizini raportul de specialitate prin care se propune sprijinirea Palatului Copiilor'

Municipiul Piatra Neamt- Filiala Bicaz, prin alocarea din bugetul local al ora9ului Bicaz a

sumei de l00OO lei ( TVA inclus) pentru achizitionarea unui KidKarl;
Solicit aprobarea alocdrii din bugetul local al oraiului Bicaz a sumei de 10000 lei cu

destinatia propusd.



PRIMAR
Nicolae SALAGEAN

Nr......."..din ......06.20'17

RAPORT DE SPECIALITATE

lltlrtita Ruscanu, gef serviciu financiar- contabil in cadrul apafatului de specialitate al
Pr-rii or"agului Bicaz;

Afrin vedere ceretea nr.432121.06.2017, prin care Palatului Copiilor l\4unicipiul Piatra
llEsr+ FIala Bicaz, prin reprezentant, domnul Cerbu Constantin, profesor de carting, solicita

il6Ea alocdrii din bugetul local al oragului Bicaz a sumei de 10000 lei ( TVA inclus ),

Flu actizitionarea unui KidKart, Tn vederea sprijinirii participdrii copiilor la concursurile

Scde (b karting;
Solcit aprobarea alocarii din bugetullocalaloragului Bicaz a sumei de 10000lei pentru

didbrE ea unui KidKart in vederea sprijinirii participSrii copiilor din Bicaz la concu|surilor
gcoEe de karting.

$ef serviciu financiar- contabil
Dumitrila Ruscanu


