ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 67 /2016
privind aprobarea organizării şi desfăşurării manifestării
„Zilele Recoltei ” ediţia 2016
Consiliul Local al comunei Ozun,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 1 septembrie 2016,
analizând Expunerea de motive a Primarului, raportul de specialitate al
Compartimentului administrativ gospodăresc, raportul Comisiei de specialitate și avizul
secretarului comunei Ozun,
în baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, anexa 2, cap. II, pct. 9, lit.
„a”,
în temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (6), lit. „a” pct. 1 şi 4, respectiv art.
45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 215/2001 privind administraţia publică
locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – (1) Se aprobă organizarea şi desfăşurarea manifestării “Zilele Recoltei”
ediţia 2016, în perioada 23-25 septembrie 2016 in Parcul de agrement din loc. Ozun și
Căminul cultural Ozun.
(2) Programul manifestării va fi aprobat la următoarea ședință al
Consiliului local Ozun.
Art. 2. Se aprobă proiectul Contractului de parteneriat între Comuna Ozun şi
asociaţia câştigătoare a procesului de achiziţie publica organizată in acest sens, anexa la
prezenta hotărâre, care face parte integrantă din prezenta.
Art. 3. Se aprobă contribuţia Comunei Ozun la organizarea manifestării prevăzute
la art. 1 cu suma maximă de 30.000 ron.
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei,
Compartimentului administrativ gospodăresc şi Biroul financiar contabil, achiziţii publice,
impozite şi taxe.
Ozun, la 1 septembrie 2016.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Molnár András

Difuzare:






1 ex. Biroul financiar contabil, impozite şi taxe
1 ex. Compartimentului administrativ gospodăresc, cultură şi turism
1 ex. Primar
1 ex. Afişare

Contrasemnează:

secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

Anexa la HCL nr. 67/2016

CONTRACT DE PARTENERIAT
Nr. ………….. din ………………

I. PĂRŢILE CONTRACTULUI
Comuna Ozun, cu sediul in com. Ozun str. Gabor Aron nr.75, cu cod fiscal
4201910, cont bancar ………………… reprezentat prin primar dr.Ráduly István, in
continuare Partenerul nr. 1,
şi
Asociatia …………., cu sediul in com. ……. str. ……………… nr….., cu
cod fiscal ………………, cont bancar …………………reprezentat prin preşedinte
………………, in continuare Partenerul nr. 2,
de comun acord au cuvenit să încheie prezentul contract în conformitate cu
Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2016,
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. Parteneriatul reglementată prin prezentul contract are ca obiect
organizarea manifestări culturale Zilele Recoltei– ediţia 2016, in parteneriat.
III. MODALITĂŢI DE PLATĂ
Art. 2. Plata sumei datorate de către partenerul 1, conform art. 4.1 din prezentul
contract, se va realiza prin transfer de bani în contul oficial al Partenerului nr. 2.
IV. DURATA COLABORĂRII
Art. 3. Contractul este valabil din data semnării acestuia până la onorarea
tuturor obligaţiilor asumate de catre parteneri.
V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 4. Obligaţiile Partenerului nr.1:
4.1. Să contribuie la cheltuielile de organizare in limita sumei de 30.000 lei,
conform bugetului evenimentului, suma ce va fi transferat catre Partenerul nr. 2 cel
târziu in 5 zile lucrătoare de la data oficială a manifestării culturale prevăzute la art. 1
din prezentul contract.
4.2. Să delege reprezentanţi din partea lui care vor conlucra pentru rezolvarea
eventualelor probleme tehnice și la asigurarea ordinii și liniștii publice.
4.3. Să contribuie la promovarea evenimentului prin afișări .
Art.5. Obligaţiile Partenerului nr.2.
5.1. Să asigure organizarea manifestarea cuprinsă la art. 1 din prezentul
contract.
5.2 Sa asigure programe artistice atât din propriile sale resurse, cat si prin
contractarea altor artişti, pentru asigurarea spectacolelor conform programului aprobat
prin anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 66/2016.

5.3 Sa utilizeze suma alocată numai în scopul realizării obiectului prezentului
contract, să deconteze toate cheltuielile cu respectarea tuturor normelor in vigoare in
domeniul contabil-fiscal.
5.4 Să depună la Primăria Ozun – în copie - documentele justificative pentru
obiectivul menţionat la art. 1 din prezentul contract, in termen de 15 de zile de la
încheierea manifestării.
5.5 In cazul sumelor acordate si nejustificate in termenul menţionat mai sus, sa
returneze suma alocata.
VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 6. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
6.1. Expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.
6.2. Nerealizarea obiectivului propus.
VII. LITIGII
Art. 7. Orice neînţelegeri dintre părţi se vor rezolva – de preferinţă – pe cale
amiabilă, în caz contrar litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului
contract vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.
VIII. Dispozitii finale
Art. 8. Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile legale în
materie, aflate în vigoare.

Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare originale, pentru cei doi
parteneri.
Partenerul nr. 1
Comuna Ozun,
prin primar dr.Ráduly István,
Partenerul nr. 2
Asociatia ………….,
prin preşedinte ………………

