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HOTĂRÂREA NR. 215 DIN 17.05.2022 
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr.147/2022 privind asocierea dintre 

Municipiul BACĂU şi Colegiul Naţional de Artă "George Apostu" Bacău in vederea 
organizării în comun a evenimentului MUSIC BOX desfăşurat în perioada 

01.06.2022-31.07.2022, în Parcul Catedralei din municipiul Bacău 

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în şedinţă extraordinară la data de 17.05.2022, 
potrivit art.133 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
A vând în vedere: 

-Adresa nr. l684/29.03.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu numărul 128732 din 
29.03.2022, înaintată de către Colegiul Naţional de Artă „George Apostu" Bacău; 
-Referatul nr. 141239 din 10.05.2022 înaintat de către Cabinet Demnitari 
prin care se propune modificarea şi completarea H.C.L. nr.147/2022 privind asocierea dintre 
Municipiul Bacău şi Colegiul Naţional de Artă "George Apostu" Bacău in vederea organizării în 
comun a evenimentului MUSIC BOX desfăşurat în perioada 01.06.2022-31.07.2022, în Parcul 
Catedralei din municipiul Bacău; 
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 141899 din 12.05.2022; 
- Raportul Direcţiei Juridice înregistrat cu nr. 141902/1 din 12.05.2022; 
-Raportul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 141902/2 din 12.05.2022; 
-Raportul Serviciului Monitorizare şi Coordonare, înregistrat cu nr. 141902/3 din 12.05.2022; 
-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite 
în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 269/16.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 
270/16.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 264/16.05.2022 al Comisiei de specialitate 
nr. 4 şi nr. 321/16.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. 5; 
-Prevederile art. 59 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 60 alin. (1) din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, modificată şi completată; 
-Prevederile art. 140 alin. (1) şi alin. (3), ale art. 196 alin. (I) Iit. a), ale art. 197 alin. (1), ale art. 
243 alin. (1) lit. a) şi lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) Iit. a) şi art. 139 alin. (3) lit. a), lit f) şi lit. g) şi 
alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

ART. 1. Se aprobă modificarea art. 3 din H.C.L. nr.147/2022 şi va avea următorul cuprins: 
"(l) Contribuţia ce revine Municipiului Bacău, în vederea desfăşurării evenimentului 

prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre, constă în punerea la dispoziţie cu titlu gratuit a locaţiei 
unde se va desfăşura evenimentul, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri." 

(2) Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul local, necesare închirierii serviciilor 
sceno-tehnice (scenă, lumini, sonorizare). 
ART.2. Se modifică Anexa nr. I la H.C.L. nr.147/2022, reprezentând Contractul-cadru de 
asociere, iar după modificare va avea conţinutul prevăzut în Anexă, parte integrantă la prezenta 
hotărâre. 



ART.3. Celelalte prevederi cuprinse în H.C.L. nr.147/2022 sunt şi rămân în vigoare. 
ART.4. Primarul Municipiului Bacău va aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 
Direcţia Economică şi Serviciul Monitorizare şi Coordonare. 

ART.5. Hotărârea va fi comunicată către Primarul Municipiului Bacău, Cabinet Demnitari, 
Direcţiei Economice, Serviciului Monitorizare şi Coordonare şi Colegiului Naţional de Artă 
,,George Apostu" Bacău. 

ART.6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în 
termen legal Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU 

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
CONSILIUL LOCAL BACĂU 

ANEXĂ LA HCL NR. 215 DIN 17.05.2022 

CONTRACT DE ASOCIERE 

Nr din 

I. PĂRŢILE CONTRACT ANTE 

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, judetul Bacau , având contul nr. 

RO64TREZ24A54S000200130X deschis la Trezoreria Municipiului Bacau , cu Co<l Fiscal 

RO27824497, reprezentată prin Primar Lucian-Daniel Stanciu-Vizitcu 

şi 

Colegiul Naţional de Arte „George Apostu Bacău" cu sediul social în Bacău, str. Războieni, nr. 

24, având codul fiscal nr. 29092045, prin reprezentant legal Bîrzu Daniela- Silvia, în calitate de 

director, au convenit următoarele: 

Au convenit in temeiul prevederilor 

• Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• Hotărârii Consiliului Local nr. ----
la încheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze: 

li. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. l. (I) Obiectul prezentului contract ii constituie asocierea părţilor în vederea realizării în comun 

al evenimentului MUSIC BOX desfăşurat în Parcul Catedralei Bacău, care va avea loc în fiecare z.i 

de vineri şi sâmbătă din perioada Ol .06.2022-31.07.2022. 



(2) Valoarea totală a bugetului evenimentului este de 223 .OOO LEI , din care contribuţia Colegiului 

Naţional de Arte va fi de 173.000 LEI iar cca a Municipiului Bacău de 50.000LEI. sumă necesară 

serviciilor sceno-tehnice. 

111. DURATA CONTRACTULUI 

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parţi, pana la data realizării 

obiectului asocierii. 

IV. OBLIGATIILE PARTILOR 

Art 3. Municipiul Bacău se obliga sn aloce evenimentului prevăzut la art. I alin.(l) suma de 50. 

OOO lei , să pună la dispoziţie terenul în suprafaţă deSOmp din Parcul Catedralei in perioadele 

prevăzute la art. I (1) , să asigure măsurile de linişte şi ordine publică în perioada desfăşurării 

evenoimentului prin Poliţia Locală a municipiului BAC' ĂU. 

Hotărârea de consiliul local devine anexa la prezentul contract de asociere. 

Art 4. (J)Colcgiul Naţional de Artă „George Apostu" Bacău se obligă: 

• Sa aloce suma de 173.000 LEI pentru realizarea evenimentului prevăzut la Art. I (I) din 

surse proprii. 

• Să răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate 

• Sa asigure toate informatiile necesare pentru realizarea evenimentelor; 

• Sa menţină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor 

documentelor justificative, referitoare la eveniment, conform prevederilor legale; 

• Sa organizeze evenimentul cu respectarea tuturor prevederilor legale în materie 

(2) Municipiul Bacău prin primar poate rezilia contractul. fără preaviz si rară sa plătească 

compensaţii de orice fel, atunci când Colegiul Naţional de Artă „George Apostu" Bacău: 

• nu îşi îndeplineşte fară justificare oricare din obligaţiile care ii revin si, după ce a fost 

înştiinţat in scris sa îsi îndeplinească aceste obligaţii, persista înca in neonorarea lor sau nu 

furnizează explicaţii satis~cătoare in 5 zile de la trimiterea notificării; 

• face declaratii false sau incomplete sau fumizează raportări care nu corespund realităţii. 

V. RĂSPUNDEREA PARTILOR 



Art.6 Prezentul Înscris serveşte interesul comun al părţilor care se obligă să-l execute întocmai şi 

întru totul cu bună ştiinţă. 

Art.7 Părtile se obliga sa unnărească si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract. 

Art.8 Cu excepţiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral 

prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de vointă exprimat al părţilor 

prin act aditional. 

Art.9 Pentru neîndeplinirea, îndeplinirea defectuoasă sau cu întârziere a obligaţiilor asumate în acest 

contract partea in culpa va suporta daune. 

Art. 10 Colegiul Naţional de Artă „George A postu'' Bacău îşi va asuma întreaga responsabilitate cu 

privire la obligafiile fiscale si in raport cu terţe părţi, inclusiv pentru daune de orice natura aduse 

terţelor părţi pe perioada desfăşurării evenimentelor sau ca o consecinţă a desfăşurării evenimentelor 

va exonera Municipiul Bacău de orice răspundere asociată cu orice cerere de despăgubire sau actiune 

apărută ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării 

drepturilor unei terte părţi . 

VII. FORTA MAJORA 

Art. 11 Prin forţa majoră părţile înţeleg împrejurarea imprevizibilă şi de neînlăturat care face 

imposibilă executarea obligaţiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere 

partea care o invoca, cu condiţia ca aceasta sa fie lipsita de culpa. 

Art. 12 ( I) Forţa majoră apara de răspundere partea care o invocă. forţa majoră are caracter bilateral 

astfel ca fiecare dintre părti, in caz de forţa majoră , poate renunţa la executarea in continuare a 

contractului. Pentru ca forta majoră să înlăture răspunderea ,partea care o invoca este obligată: 

a)sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forţa majoră in termen de una zi de la 

apariţie; 

b)sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la aparitie dovada cazului 

de forţă majora; 

c)sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forţă majora in termen de doua 

zile de la încetare; 

d)sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecinţele ce le generează cazul de forţa majoră; 

(2)Toate comunicările se vor face in scris, iar tennenele de comunicare mai sus menţionate vor 

curge de la data luării la cunoştinţă. 

{3)Daca forţa majoră depăşeşte o durata de cinci zile, fiecare parte poate să renunte la executarea 

contractului in continuare, fără ca sa poată cere despăgubiri de la cealsltă. 



Art.13 Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil si de neînlăturat care ia naştere din natura, fapta 

omului sau lucrul si care exclude culpa părţii care îl invocă. Cazul fortuit ca si forţă majoră este 

exonerator de răspundere. 

VIII. LITIGII 

Art.14 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătura cu acest contract vor fi soluţionate pe cale 

amiabila, iar daca părţile nu cad de acord, vor fi soluţionate de instanţele de judecata competente. 

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta. 

Municipiul Bacau 

PRIMAR 
LUCIAN-DANIEL STANCIU

VIZITEU 

Director Economic 
Mariana Zamfir 

Direcţia Juridică 

Colegiul Naţional de Artă „George Apostu" 
Bacău 

DIRECTOR 
BÂRZU DANIELA- SILVIA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BA U 

NICOLAE - OVIDIU POPOVIC 

SEF CABINET DEMNITARI 
GABRIEL COJOCARU 

M.G.C. 


