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              HOTARAREA            Nr.    41                                                          Data: 08.04.2013 
 

HOTARARE  A  CONSILIULUI LOCAL 

Pentru modificarea Anexei din art.2 si art.3 la HCL nr.12/24.01.2013 privind aprobarea depunerii proiectului 
„Festivalul Interetnic 7 Sate” , in cadrul Administratiei Fondului Cultural National (A.F.C.N.) si incheierea 

unui acord de parteneriat cu Asociatia Cultural-Sportiva Izvorul Sacele si Asociatia HMIK si aprobarea 
sumelor aferente proiectului „Festivalul Interetnic 7 Sate” 

 
 

                 Consiliul  Local  al  municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă extraordinara in data de 08.04.2013 
                Analizând la iniţiativa Primarului, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului 
Strategii si Programe de Dezvoltare, Promovare Turism înregistrat cu nr.:11411/05.04.2013,  prin care s-a 
propus: 
- Aprobarea modificarii Anexei din art.2  la HCL nr.12/24.01 in sensul asigurarii din bugetul proiectului a 
procentului de 27,38% in loc de 11,44%  reprezentand cofinantarea Municipului Sacele, conform anexei 
- Aprobarea modificarii Art.3 din HCL nr.12/24.01.2013 privind aprobarea depunerii proiectului „Festivalul 
Interetnic 7 Sate” , in cadrul Administratiei Fondului Cultural National (A.F.C.N.) si incheierea unui acord 
de parteneriat cu Asociatia Cultural-Sportiva Izvorul Sacele si Asociatia HMIK si aprobarea sumelor 
aferente proiectului „Festivalul Interetnic 7 Sate” care va avea urmatorul cuprins : 
„   – Se aproba cuprinderea sumelor aferente proiectului in bugetul local pe anul 2013 , in vederea alocarii 
acestora dupa aprobarea bugetului, dupa cum urmeaza : 

          -  69.953 lei total proiect , din care : - 50.801 lei (72,62%) cofinantare AFCN 
                                                                     - 19.152 lei  (27,38%) finantare proprie „    

  Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local   
              Vazand prevederile Ghidului Solicitantului pentru sesiunea de finantare I/2013 a Administratiei 
Fondului Cultural National,             
               În temeiul art.36, alin.1, alin.2  lit.(b) si (e), alin.4  lit. (a) , alin.(6) lit.(a) pct.4, alin.(7) lit.(a), art. 
39 alin.(2) si alin.(3), art. 43 alin. 1 şi art. 45 din Legea nr.215/2001 a Administratiei Publice Locale 
republicată,cu modificarile si completarile ulterioare ,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art. 1 – Se aproba modificarea Anexei din art.2  la HCL nr.12/24.01.2013  in sensul asigurarii din bugetul 
proiectului a procentului de 27,38% in loc de 11,44%  reprezentand cofinantarea Municipiului Sacele, 
conform anexei 
Art. 2 – Se aproba modificarea Art.3 din HCL nr.12/24.01.2013 privind aprobarea depunerii proiectului 
„Festivalul Interetnic 7 Sate” , in cadrul Administratiei Fondului Cultural National (A.F.C.N.) si incheierea 
unui acord de parteneriat cu Asociatia Cultural-Sportiva Izvorul Sacele si Asociatia HMIK si aprobarea 
sumelor aferente proiectului „Festivalul Interetnic 7 Sate” , articol care va avea urmatorul cuprins : 

    „– Se aproba cuprinderea sumelor aferente proiectului in bugetul local pe anul 2013 , in vederea alocarii 
acestora dupa aprobarea bugetului, dupa cum urmeaza : 

          -  69.953 lei total proiect , din care : - 50.801 lei (72,62%) cofinantare AFCN 
                                                                     - 19.152 lei (27,38%) finantare proprie” 

Art. 3 - Celelalte prevederi ale HCL nr.12/24.01.2013 privind aprobarea depunerii proiectului „Festivalul 
Interetnic 7 Sate” , in cadrul Administratiei Fondului Cultural National (A.F.C.N.) si incheierea unui acord  
 



 
de parteneriat cu Asociatia Cultural-Sportiva Izvorul Sacele si Asociatia HMIK si aprobarea sumelor 
aferente proiectului „Festivalul Interetnic 7 Sate” raman neschimbate. 
 
Art. 4 - Primarul Municipiului Sacele  va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             CONTRASEMNAT  
                CONSILIER                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE 
ING. VOICESCU NICOLETA TEONIA                                                CJ. ANDRONIC MARIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intocmit: C.J. NECULA  GETA 
Tehnoredactat: C.J. NECULA  GETA /  7  ex 
Hotararea a fost adoptata:  cu unanimitate de voturi 
Nr. consilierilor in functie: 19 
Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 18 
 
 
 
 
 
 
 
  



ANEXA la HCL nr. 41/08.04.2013 
 
 
 

DECLARAŢIE DE PARTENERIAT 
 

 
Un parteneriat este o relaţie esenţială între două sau mai multe organizaţii, care 

presupune împărţirea responsabilităţilor în derularea proiectului finanţat de către Administratia 
Fondului Cultural National. Pentru a înlesni o derulare uşoară a proiectului, Autoritatea 
Contractantă solicită tuturor partenerilor (inclusiv solicitantului principal care semnează 
contractul) să recunoască acest lucru, consimţind la principiile de bună practică a parteneriatului, 
stipulate mai jos: 

 
Principiile de Bună Practică a Parteneriatului   
 

1. Toţi partenerii au citit formularul de cerere şi au  înţeles care va fi rolul lor în cadrul 
proiectului înainte ca cererea de finanţare nerambursabilă să fie înaintată Administratiei 
Fondului Cultural National.   
 

2. Toţi partenerii au citit contractul standard de finanţare nerambursabilă şi au înţeles care vor fi 
obligaţiile care le revin în cadrul contractului dacă finanţarea nerambursabilă este acordată. 
Ei autorizează solicitantul principal să semneze contractul cu Administratia Fondului 
Cultural National şi să îi reprezinte în relaţiile cu Administratia Fondului Cultural National 
privind punerea în aplicare a proiectului. 

 
 

3. Solicitantul trebuie să se consulte permanent cu partenerii săi şi să-i informeze în totalitate 
asupra evoluţiei proiectului. 
 
 

4. Toţi partenerii trebuie să primească copiile rapoartelor – narative şi financiare – elaborate de 
solicitant/beneficiar şi înaintate către Administratia Fondului Cultural National.  

 
 

5. Modificările importante propuse în cadrul proiectului (ex. activităţi, parteneri, buget etc.) vor 
trebui să fie aprobate de parteneri, anterior înaintării acestora către Administratia Fondului 
Cultural National. În cazul în care aceste modificări nu au putut fi aprobate de către toţi 
partenerii, solicitantul trebuie să informeze Administratia Fondului Cultural National cu 
privire la acest lucru, atunci când înaintează spre aprobare propunerea de modificare.  
 

6. Activitati asumate de solicitant si parteneri in cadrul proiectului „FESTIVALUL 
INTERETNIC 7 SATE”:  

 
Solicitant: U.A.T. MUNICIPIUL SĂCELE 

 depunerea cererii de finantare,  



 asigurarea procentului de 27,38%, din bugetul proiectului, reprezentand cofinantarea 
acestuia 

 asigurarea echipei de management a proiectului  
 coordonarea generală a activităților prevăzute în graficul de implementare a proiectului 
 intocmirea rapoartelor de progres al proiectului: narative si financiare 
 asigurarea promovarii si publicitatii in cadrul proiectului;  

 
Partener I: Asociația Cultural-Sportivă Izvorul, Săcele  

 asigurarea unei bune colaborări cu solicitantul și partenerul Asociația HMIK pe durata 
implementării proiectului, cu respectarea principiilor parteneriatului;  

 organizarea, impreuna cu solicitantul şi Asociația HMIK, a Festivalului Interetnic 7 Sate;  
 furnizare documentație: fotografii, documente, informații necesare elaborării materialelor 

de promovare și pregătirii Festivalului 
 participare la actiunile de promovare și publicitate prevazute in cadrul proiectului 

 
Partener II: Asociația HMIK  

 asigurarea unei bune colaborări cu solicitantul și partenerul Asociația Cultural-Sportivă 
Izvorul pe durata implementării proiectului, cu respectarea principiilor parteneriatului;  

 organizarea, impreuna cu solicitantul şi Asociația Cultural-Sportivă Izvorul a Festivalului 
Interetnic 7 Sate;  

 furnizare documentație: fotografii, documente, informații necesare elaborării materialelor 
de promovare și pregătirii Festivalului 

 participare la actiunile de promovare și publicitate prevazute in cadrul proiectului 
 
 

Am citit şi consimţit asupra conţinutului proiectului înaintat Administratiei Fondului 
Culturan National. Ne angajăm să acţionăm în conformitate cu principiile practicii unui bun 
parteneriat. 

 
 

 

Instituție U.A.T. MUNICIPIUL SĂCELE 

Nume Radu Florea Nistor 

Funcţie Primar 

Semnătura şi ştampila  

Data şi locul ___________, Săcele 

 
 

Instituție ASOCIAȚIA CULTURAL-SPORTIVĂ IZVORUL 



Nume Dorel Cerbu 

Funcţie Președinte 

Semnătura şi ştampila  

Data şi locul ________________, Săcele 

 

Instituție ASOCIAȚIA HMIK 

Nume Gócza István 

Funcţie Președinte 

Semnătura şi ştampila  

Data şi locul __________________, Săcele 

 
 
 
     PRIMAR,                                                                               PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Ec. Radu-Florea NISTOR                                                         ing. Nicoleta Teonia VOICESCU 
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