
ROMANIA
JUDETUL ALBA
OMSUL CIMPENI
CONSIUUL LOCAL

xorAnflnr
privind constituirea parteneriatului intre oragul Cimpeni prin consiliul local 9i Colegiul

Nalional,.AVRAM IANCU "CimPeni

Consiliul local al oragului C[mpenijudelul Alba,intrunit in gedin!5 publici ordinarE la

data de 27.04.2OL2 ,lufind in dezbatere proiectul de hotSr6re iniliat de Primarul oragului

dmpeni,
Av6nd in vedere:

-rapoftul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cimpeni
-expunerea de motive a Primarului oragului Cimpeni
-soiicita rea nr.865 I 24.04.20t2 a Colegiul u i Nalional Avram Ia ncu Cimpeni
-referatul nr. 4576125.04.2OL2 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de

specialitate al primarului,
-prevederile art.36 alin.7 lit.a din Legea 215l2OOl a administraliei publice locale,republicat5,

In baza art.45 alin.2 din t-egei 2L5|2OOL a administraliei publice locale,republicatS,

HorAnAgrE:

ART.I: Se aprobfl constituirea parteneriatului intre oragul Cimpeni prin Consiliul local

gi Colegiut Irlalionai ,/AVRAM IANCU" Cimpeni, in vederea organizirii ,, Festivalului de film

irancofon de scurt metraj ,, in perioada 3-6 mai 2012 ,conform anexei care face parte

integranti din prezenta hotirSre.
Aft.2:imputernicegte primarul oragului Cimpeni pentru semnarea parteneriatului.

ART.3:Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotirdri se incredinteazi
primarul oragului Cimpeni,comp.ADPP gi Seruiciul financiar contabilitate din cadrul aparatului

de specialitate al primarului
ART.4:Secietarul oragului Cimpeniva asigura publicitatea prezentei hot6r6ri.
g=f:Prezenta hotir6re a fost adoptati cu un numir de 13 voturi favorabile

valabil exprimate,care reprezinti 87 o/o din numirul consilierilor in fundie ( 93 o/o din

numirul consilierilor prezenli)
Prezenta se com u n ici : Instit. Prefect
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intre:

COLEGIUL NATIONAL ,,AVFIAM IANCU " CIMPENI gi

Gonsiliut Locat CAMPENI

Obiectul parteneriatului :

organizarea festivalului de foarte scurt metraj IRES COURTS 2012

1) OBTECTUL PARTENERIATULUT

organizarea festivalului de foarte scurt metraj IRES COURTS 2012

2) CONTRTBUTTA PARTTLOR TMPLTCATE

a) COLEGIUL NATIONAL ,,AVFIAM IANCU " CIMPENI

semnarea convenliei si achitareataxei de participare de 1300 lei /orag.

o Transmiterea detaliilor proiecliei (data, orq loc, siglele partenerilor) in limitele de timp
impuse.

. asigurarea unei s61i de proieclie dotate cu materialul de proieclie necesar

o contactarea mass mediei locale, pentru a asigura promovarea locala a manifestdrii

o orgatizarea afigajului gi a distribuliei de fliere in oraq

. gestionarea biletelor de intrare (daca decideli ca intrarea la festival nu este $atuita)
o proiectarea filmelor gi organizarea votului publicului in perioada 3-S mai2,012.

o transmiterea voturilor spectatorilor de la nivel local pentru centralizare la Cluj

c realizarea unei reviste locale a presei qi a unui scurt raport al festivalului incluz6nd
numdrul de spectatori

Persoan5(e) de contact desemnate: Bodea Roxana

Date de contact: CAmpeni, str. Oituz, nr 3

b) Partener 1

Consiliul Local Cimpeni

-organizarea afigajului gi a distribuliei de fliere in orag

Persoani(e) de contact desemnate:Andreg loan Cdlin

Date de contact: CAmpeni, Piala Avram lancu nr. 5, tel 0258 -771 215
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3) LUAREA DECTZilLOR

ln cadrul parteneriatului, deciziile se vor lua pe cit posibil, prin consens, iar daci acest
lucru nu este posibil, se vor lua pe baza majorit5[ii simple.

4) DURATA PARTENERIATULUI:

3,4,5 mai 2012

5 ) LrTrGil

Orice litigiu apirut intre p64ile semnatare ale prezentului acord de parteneriat se va
solufiona pe cit posibil.pe cale amiabili. Daci acest lucru nu este posibil, se va apela la
instan{ele de judecati.

6) DISPOZTTI GENERALE

Prevederile prezentului acord de parteneriat se vor putea modifica cu acordul scris al
p5(ilor semnatare.

Prezentul acord de parteneriat s-a incheiat in trei exemplare, c6te unul pentru fiecare
parte semnatari .

Nume: Bodea Roxana

Organiza{ie:Colegiul National,Avram lancu "

.Nume: Andreg loan Cilin

Oganizalie: Consiliul Local Cimpeni

Funcfie: Primar

Semnituri gi gtamPili:

Data gi loc: CAmpeni
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