
       
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 186143/ 09.12.2021 
                                                                                                      PROIECT AVIZAT 

SECRETARUL GENERAL AL 
        MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                             NICOLAE OVIDIU POPOVICI 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama, în vederea 
realizării în comun a evenimentului ” Full A.C.T. Night”, în data de 23.12.2021 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
 

        Având în vedere:  
- Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 182155/24.11.2021 înaintată de 
Asociația Ingenious Drama prin care se solicită asocierea în vederea organizării 
evenimentului ” Full A.C.T. Night”, în data de 23.12.2021; 
- Referatul nr. 185731 din 08.12.2021 înaintat de Serviciul Monitorizare Și Coordonare   
prin care se propune asocierea municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama, în 
vederea realizării în comun a evenimentului ” Full A.C.T. Night”, în data de 23.12.2021; 
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 186146/ 09.12.2021; 
- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 186148/1/ 09.12.2021 ; 
- Raportul Serviciului Monitorizare Și Coordonare  înregistrat cu nr. 186148/2/ 09.12.2021; 
- Prevederile art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale 
art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 
3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În baza dispozitiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.”d” și lit.”e”, alin. (7) lit.”d” și 
”e” și alin. (9) lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

        ART. 1.(1) Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama, în 
vederea realizării în comun a evenimentului ” Full A.C.T. Night”, în data de 23.12.2021, 
conform Anexei parte integrantă a prezentei hotărâri. 
(2) Contribuția ce revine Municipiului Bacău constă în punerea la dispoziție cu titlu gratuit 
a sălii Teatrului Municipal ″Bacovia″ Bacău, în zilele de 20, 21 și 23 decembrie 2021, între 
orele 10,00 – 21,00, timp alocat atât repetițiilor pe scenă, cât și spectacolului de teatru și 
momentelor artistice ce vor avea loc în cadrul evenimentului. 
 
 ART. 2. Evenimentul prezentat la Art. 1 este gratuit pentru cetățenii municipiului 
Bacău și se va desfășura cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind măsurile de 
siguranță împotriva răspândirii virusului SARS-COV2. 
   
  



  
ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 
prin  Serviciul Monitorizare Și Coordonare. 
 
ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Serviciului 
Monitorizare Și Coordonare   și Asociației Ingenious Drama. 
 
ART. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se 
comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității. 
 
 

 
 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. B.S/DS-1-A-1/EX.1 

 
 



  
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 186146/ 09.12.2021 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu 

Asociația Ingenious Drama, în vederea realizării în comun a 
evenimentului ” Full A.C.T. Night”, în data de 23.12.2021 

 
Prin adresa înregistrată la instituția noastră cu nr. 182155/24.11.2021 

Asociația ″Ingenious Drama″ Bacău ne invită să fim parteneri în organizarea 
evenimentului Full A.C.T. Night pe data de 23 decembrie 2021, la Teatrul 
Municipal ″Bacovia″ Bacău și solicită acordarea cu titlu gratuit a sălii mari pe 
datele de 20, 21 și 23 decembrie 2021, între orele 10,00 și 21,00, timp alocat atât 
repetițiilor pe scenă, cât și spectacolului de teatru și momentelor artistice ce vor 
avea loc în cadrul evenimentului. 
 „Full A.C.T. Night ” este sărbătoarea anuală organizată de Trupa de 
Teatru Adolescent A.C.T. Bacău, trupa a căror membrii fac parte din Asociația 
Ingenious Drama și din organizarea Festivalului Național de Teatru pentru 
Adolescenți „I.D.Fest”. Trupa A.C.T. este a doua cea mai veche trupă de teatru 
din Bacău, fiind fondată de mai bine de 20 de ani, motiv pentru care Asociația 
dorește sa mențină continuitatea si durabilitatea amatorismului teatral din orașul 
Bacău, organizând în fiecare an de la formarea trupei, la Teatrul Municipal 
Bacovia, aniversarea ei în fața spectatorilor. Evenimentul ” Full A.C.T. Night”, 
va avea loc în perioada 23.12.2021, iar cetățenii municipiului Bacău vor putea 
participa gratuit la acest spectacol.  

 Date fiind cele menționate anterior, doresc să sprijinim inițiativa celor de 
la Asociația Ingenious Drama și să realizăm în comun evenimentul ” Full A.C.T. 
Night”, în data de 23.12.2021. Obiectivele evenimentului sunt dezvoltarea 
personală a tinerilor, cât și a educației non-formale prin intermediul teatrului. 

  Faţă de cele prezentate, vă rog să hotărâți. 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 
 
N.O.P,B.S/DS-1-A-1/EX.1 
 
 
 
 
 
 
 



  
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU  
SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE                                     
Nr. 186148/2/ 09.12.2021 
 
 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 
proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Ingenious 

Drama, în vederea realizării în comun a evenimentului ” Full A.C.T. Night”, în data 
de 23.12.2021 

 
 Consiliul local hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu 

persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor 

acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local. 

 Prin proiectul de hotărâre se propune asocierea municipiului Bacău cu 

Asociația Ingenious Drama, în vederea realizării în comun a evenimentului ” Full A.C.T. 

Night”, în data de 23.12.2021. 

 Având în vedere faptul că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea 

prevederilor OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completrările 

ulterioare, poate fi supus spre dezbatere. 

  

 

ȘEF SERVICIU MONITORIZARE ȘI COORDONARE 
Daniela Mihăilă 

 
 
           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIULUI BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ  
Nr. 186148/1/ 09.12.2021 
 

RAPORT 
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de 

hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama, în vederea 
realizării în comun a evenimentului ” Full A.C.T. Night”, în data de 23.12.2021 

 Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 
- Prevederilor 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 
alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, care precizează: 

Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de 
şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale. 
(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în 
cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, 
depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al 
şedinţei. 
Art. 196 (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau 
emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza: 
a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 
Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 
administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii, 
respectiv emiterii 
Art. 243 (1)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile 
legii, urmatoarele atributii: 
a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv ale 
presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, dupa caz; 
b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 
- Prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”d” și lit.”e”, alin. (7) lit.”d” și ”e” și alin. (9) lit.”a” din Ordonanța 
de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,care precizează: 
Art. 129  (2)  Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 
d) atributii privind gestionarea serviciilor de interes local; 
e) atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern 
(7)  In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigura, potrivit competentei sale 
si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 
d) cultura; 
e) tineretul  
(9)  In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e), consiliul local: 
a) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in 
vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local 

- şi poate fi supus spre dezbatere 
DIRECTOR EXECUTIV 

CIPRIAN FANTAZA 
 
 
 
Red.BS/DS1-A-1/EX.1 
 
 
 
 



  
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  BACĂU                                                          Se aprobă 
SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE                                    PRIMAR 
                                                                                               Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu 
Nr. 185731 din 08.12.2021 
 
 

R E F E R A T 
 
Asociația ″Ingenious Drama″ Bacău, prin adresa înregistrată la instituția 

noastră cu nr. 182155/24.11.2021 ne invită să fim parteneri în organizarea 
evenimentului Full A.C.T. Night pe data de 23 decembrie 2021, la Teatrul 
Municipal ″Bacovia″ Bacău și solicită acordarea cu titlu gratuit a sălii mari pe 
datele de 20, 21 și 23 decembrie 2021, între orele 10,00 și 21,00, timp alocat 
atât repetițiilor pe scenă, cât și spectacolului de teatru și momentelor artistice ce 
vor avea loc în cadrul evenimentului. 

Începând cu prima întâlnire cu publicul larg, scopul a fost acela de a aduce 
teatrul mai aproape de oameni, de a încuraja tinerii pasionați să desfășoare 
această artă la unison, reușind să reunească mii de adolescenți pasionați de teatru 
în inima Bacăului.  

Asociația ″Ingenious Drama″ Bacău aspiră la o recunoaștere din ce în ce 
mai mare pe plan național și la un impact puternic asupra adolescenților de 
pretutindeni. Totodată, ambițiile organizatorilor presupun atât dezvoltarea 
personală a tinerilor, cât și a educației non-formale prin intermediul teatrului. 

Având în vedere cele de mai sus și faptul că evenimentul ce se solicită a 
fi organizat este gratuit pentru cetățenii municipiului Bacău, vă rugăm să 
aprobați promovarea unui proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului 
Bacău cu Asociația ″Ingenious Drama″ Bacău în vederea realizării în comun 
a evenimenului la sala Teatrului Municipal ″Bacovia″ Bacău în data de 23 
decembrie 2021. 

Contribuția ce revine Municipiului Bacău constă în punerea la dispoziție 
cu titlu gratuit a sălii Teatrului Municipal ″Bacovia″ Bacău, în zilele de 20, 21 
și 23 decembrie 2021, între orele 10,00 – 21,00. 

 
 
 

ȘEF SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE 
Daniela Mihăilă 

 
 
 

MD/MD/2 ex. 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 186148/ 09.12.2021 

 

 

CĂTRE 

DIRECȚIA JURIDICĂ  
SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE                                     

 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) 

din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, vă informăm că v-a fost 

transmis pe e-mail proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu 

Asociația Ingenious Drama, în vederea realizării în comun a evenimentului ” Full 

A.C.T. Night”, în data de 23.12.2021, în vederea analizării şi întocmirii 

rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data de 08.12.2021 să le depuneți 

în format letric la Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

 

 PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                  SECRETARUL GENERAL  

LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU                                AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                    NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ROMÂNIA                                             ANEXA LA HCL NR____________ 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 

CONTRACT- CADRU DE ASOCIERE 

Nr.............din.................... 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Municipiul  Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, judetul Bacau , având contul nr. 
RO64TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 
4278337, reprezentată prin Primar Lucian Daniel Stanciu Viziteu.  

si 
Asociația Ingenious Drama, denumit in continuare organizator, cu sediul în Bacău, Județul 
Bacău, str. George Bacovia, nr. 67, bl. 67, sc. A, ap. 17, având contul nr. 
RO62RNCB0026109099080001, deschis la BCR Bacău, Cod Fiscal 25346469, reprezentată 
prin George Bogdan Bejan, având funcţia de Președinte 
Au convenit in temeiul prevederilor  

• Art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.”d” și lit.”e”, alin. (7) lit.”d” și ”e” și alin. (9) 
lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, ale art. 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179, 1270 și 
următoarele Cod Civil  

• Hotararii Consiliu Local nr. ………. 

la incheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea urmatoarelor clauze: 
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea parților in vederea realizării în 
comun a evenimentului ” ” Full A.C.T. Night”, în data de 23.12.2021 
             
III. DURATA CONTRACTULUI 

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnarii de catre parti, pana la data 
realizarii obiectului asocierii.  

IV. OBLIGAŢIILE PARTILOR  

Art 3. Municipiul Bacau se obliga să pună la dispoziție sala Teatrului Municipal Bacovia 
Bacau, în zilele de 20, 21 și 23 decembrie 2021, între orele 10,00 – 21,00. 
să asigure accesul la aparatura electronică de sunet şi lumini; 
- să asigure personal autorizat pentru intervenții în caz de incendiu, 
- să asigure accesul la grupurile sanitare aflate în incinta locației, 
- să asigure furnizarea de utilități constând în energie electrică, apa si canalizare de care 
dispune spațiul reprezentând sala de spectacole a Teatrului Municipal Bacovia Bacău. 
 

 
 
Art 4. Asociația Ingenious Drama se obliga:  



  
- să utilizeze aparatura electronică de sunet şi lumini, plasare sala, interventii in caz de 
incendiu, mânuire decor, doar cu personal autorizat si specializat în domeniu ; 
- să nu efectueze modificări de constructie ; 
- să repare ori să suporte contravaloarea pagubelor cauzate spaţiului, de folosirea 
necorespunzătoare sau a culpei prepuşilor săi sau a terţilor colaboratori, 
- sa respecte cu stricteţe, legislaţia si reglementarile tehnice în domeniul apărării împotriva 
incendiilor, 
- să exploateze spatiul care face obiectul prezentului contract ca un bun proprietar, exclusiv 
în scopurile prevăzute în prezentul contract, evitând distrugerea, degradarea sau deteriorarea 
construcţiilor, instalaţiilor şi accesoriilor aferente, 
- să respecte toate prevederile necesare bunei desfăşurări a activităţii în cadrul spaţiului care 
face obiectul prezentului contract, precum normele privind situaţiile de urgenţă, normele de 
securitate şi sănătate în muncă, de mediu precum şi normele igienico-sanitare, 
- să nu desfăşoare activităţi ilicite sau indecente, contrare ordinii publice sau bunelor 
moravuri,  
- să-şi asigure pază proprie pentru bunurile sale,  
- să intrețină curățenia pe toată perioda desfăşurarii actiunii, respectiv să anunțe în prealabil 
dacă se vor efectua manifestări festive care necesită o curatenie speciala (ex: tunuri confetti), 
in vederea organizării unui program administrativ ulterior; 
- se obligă să aplice, să respecte și să răspundă pentru toate prevederile legale și măsurile 
pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS – COV – 2 și pentru asigurarea  
desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii aprobate prin 
legislația în vigoare la data organizării evenimentului. 
 

V. RASPUNDEREA PARTILOR 

Art.5 Prezentul inscris serveste interesului comun al partilor care se obliga sa-l execute 
intocmai si intru totul cu buna stiinta. 

Art.6 Partile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derularii acestui 
contract. 

Art. 7 Cu exceptiile prevazute de prezentul contract, nici o parte nu poate modifica unilateral 
prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de vointa exprimat al 
partilor prin act aditional. 

Art.8. Pentru neindeplinirea, indeplinirea defectuoasa sau cu intarziere a obligatiilor asumate 
in acest contract partea in culpa va suporta daune. 

VI.FORTA MAJORA  

Art. 9 Prin forta majora partile inteleg imprejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face 
imposibila executarea obligatiilor asumate de catre oricare parte si care exonereaza de 
raspundere partea care o invoca, cu conditia ca aceasta sa fie lipsita de culpa.  

Art. 10 (1) Forta majora apara de raspundere partea care o invoca. Forta majora are caracter 
bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forta majora , poate renunta la executarea in 
continuare a contractului. Pentru ca forta majora sa inlature raspunderea ,partea care o invoca 
este obligata : 
a)sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forta majora in termen de una zi de 
la aparitie; 



  
b)sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la aparitie dovada 
cazului de forta majora; 
c)sa comunice in scris partenerului contractual incetarea cazului de forta majora in termen de 
doua zile de la incetare; 
d)sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecintele ce le generaza cazul de forta 
majoră; 
 (2)Toate comunicarile se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus mentionate 
vor curge de la data luarii la cunostinta. 
(3)Daca forta majora depaseste o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunte la 
executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despagubiri de la cealalta. 
Art.11 Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia nastere din 
natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa partii care il invoca.Cazul fortuit ca si 
forta majora este exonerator de raspundere. 
VII. LITIGII 
Art.12 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate pe 
cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, vor fi solutionate de instantele de judecata 
competente. 
Contractul a fost incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte 
contractanta. 
 
 

Municipiul Bacau 
PRIMAR 

Lucian Daniel Stanciu Viziteu 
 

Asociația Ingenious Drama 
PREȘEDINTE 
GEORGE BOGDAN BEJAN 

 
Directia Economica  
 
................................... 

 

 
Directia Juridica 
...................................... 
 
 

 

 
 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU         ȘEF SERVICIU MONITORIZARE ȘI COORDONARE 
  LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU                            DANIELA MIHĂILĂ  
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