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MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 

W eb: w w w .prim aria-fagaras.ro , Email: secretariat@ prim aria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR....................  PROIECT
din data d e ........................ /2019

privind oportunitatea asocierii în participaţiune a Municipiului Făgăraş pe de o parte şi ASOCIAŢIA 
ICAR MUSIC 2018 pe de alta parte, în vederea promovării reciproce şi a organizării Evenimentului Summer 
Fest Făgăraş, în perioada 14 -16  iunie 2019, între orele 1700 - 22°° în Făgăraş .

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 
întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând referatul nr.44552/06.05.2019 al Compartimentului Centru Naţional de Informare şi 
Promovare Turistică Făgăraş, prin care se propune asocierea în participaţiune a Municipiului Făgăraş cu 
ASOCIAŢIA ICAR MUSIC 2018 în vederea promovării reciproce şi a organizării evenimentului Summer Fest 
Făgăraş

Ţinând seama de faptul că prin acest contract nu sunt cheltuiţi bani din bugetul local
Având în vedere prevederile, art.6 alin 4 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională precum şi 

prevederile art. 1949-1954 Cod civil
în temeiul art.45, alin.2, lit.f, art.45 alin.3 şi art.l 15, alin. 1, lit.b, dispoziţiile art.36, alin.2, lit.c şi alin.6, 

lit.a, pct.l, pct.5, pct.6 şi pct.9, ale art. 124, alin.l din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, modificată şi completată.

HOTĂRĂŞTE

Art.l.Sc aprobă ca oportun şi de interes local în scopul promovării Municipiului Făgăraş organizarea 
Evenimentului "Summer Fest Făgăraş” în perioada 14 - 16 iunie 2019, în Făgăraş.

Art.2.în vederea realizării acestei promovări precum şi a organizării evenimentului se aprobă asocierea 
în participaţiune a Municipiului Făgăraş, pe de o parte cu ASOCIAŢIA ICAR MUSIC 2018 pe de altă parte, cu 
sediul în localitatea Voila, nr.22, judeţ Braşov, reprezentată legal prin Şerban Dănuţ Iulian în calitate de 
preşedinte, în vederea organizării şi realizării evenimentului prevăzut la Art. 1.

Art.3.Se aprobă constituirea comisiei de monitorizare formată din 2 (doi) membrii ai Consiliului Local ce 
se vor ocupa de controlul evenimentului

La sfârşitul evenimentului se va întocmi un raport privind evenimentul Summer Fest 2019.
Art.4.Asocierea prezentată la art.2, se face pentru o perioada de 3(trei) zile, începând cu data semnării 

fără divergenţă a contractului de asociere în participaţiune, aportul Municipiului fiind punerea la dispoziţie a 
serviciilor Poliţiei Locale, Jandarmeriei, energie electrică precum şi a zonei aferente parcării Stadionului 
Municipal pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentului Summer Fest 2019.

Art.5.Se aprobă proiectul contractului de asociere în participaţiune, conform anexei nr. 1 Ia prezenta 
hotărâre.

Art.6.Se împuterniceşte Domnul Sucaciu Gheorghe, Primarul Municipiului Făgăraş pentru semnarea 
contractului.

Iniţiator
PRIMAR,

GHEORGHE SUCACIU

Vizat pentru legalitate 
SECRETAR,

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro
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Nr.44552/06.05.2019 PRIMARUL MUNICIPIULUI
FĂGĂRAŞ,

GHEORGHE SUCACIU
REPARTIZAT PENTRU AVIZARE 
LA COMISIA

REFERAT 
LA PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL

- privind oportunitatea asocierii în participaţiune a Municipiului Făgăraş pe de o parte şi ASOCIAŢIA 
ICAR MUSIC 2018 pe de altă parte, în vederea promovării reciproce şi a organizării Evenimentului 
”Summer Fest Făgăraş”, în perioada 14-16 iunie 2019, între orele: 1700 - 2200.

Având în vedere propunerea ASOCIAŢIA ICAR MUSIC 2018 înregistrată la Municipiul Făgăraş 
sub nr.43649/23.04.2019 prin care solicită asocierea Municipiului Făgăraş cu ASOCIAŢIA ICAR MUSIC 
2018 în vederea promovării reciproce şi a organizării a unui eveniment în perioada 14-16  iunie 2019, în 
Făgăraş.

Văzând oferta ASOCIAŢIA ICAR MUSIC 2018 înregistrată la Municipiul Făgăraş sub 
nr.43649/23.04.2019, având sediul în localitatea Voila, nr. 22, judeţul Braşov, pentru promovarea 
Municipiului Făgăraş prin intermediul evenimentului pe care ASOCIAŢIA ICAR MUSIC 2018 îl va 
organiza la Făgăraş.

Analizând propunerile ASOCIAŢIA ICAR MUSIC 2018 cu următorul obiectiv :
- promovarea turistică şi culturală a Făgăraşului;

Municipiul Făgăraş în calitate de proprietar respectiv administrator, se angajează să pună la 
dispoziţia asociatului următorul spaţiu:
- zona aferentă parcării Stadionului Municipal pentru desfăşurarea Evenimentului Summer Fest Făgăraş, 
în perioada 14-16 iunie 2019, între orele : 1700 -  2200.

Anexăm prezentului referat, solicitarea(oferta) primită de la ASOCIAŢIA ICAR MUSIC 2018 
înregistrată Ia Primăria Făgăraş sub nr.43649/23.04.2019 care include şi conceptul evenimentului.

Propunem adoptarea unei hotărâri privind asocierea în participaţiune a Municipiului Făgăraş cu 
ASOCIAŢIA ICAR MUSIC 2018 pe de altă parte, în vederea promovării reciproce şi a Evenimentului 
Summer Fest Făgăraş.

SECRETAR,
LAURA ELENA GIUNCA

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro
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Nr.44552/1/06.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii MUNICIPIULUI FĂGĂRAş pe de o parte şi 
ASOCIAŢIA ICAR MUSIC 2018 pe de altă parte, în vederea desfăşurării evenimentului 
”SUMMER FEST FĂGĂRAŞ”, în perioada 14 - 16 iunie 2019, între orele : 1700 - 2200, şi a 
acordului de parteneriat.

Având în vedere propunerea ASOCIAŢIA ICAR MUSIC 2018, înregistrată la Municipiul 
Făgăraş sub nr.43649/23.04.2019 prin care solicită asocierea Municipiului Făgăraş cu 
ASOCIAŢIA ICAR MUSIC 2018 în vederea promovării reciproce şi a organizării a unui 
eveniment în perioada 14-16 iunie 2019, în Făgăraş.

Văzând oferta ASOCIAŢIA ICAR MUSIC 2018 înregistrată la Municipiul Făgăraş sub nr. 
43649/23.04.2019, având sediul în localitatea Voila, nr. 22, judeţul Braşov, pentru promovarea 
Municipiului Făgăraş prin intermediul evenimentului pe care ASOCIAŢIA ICAR MUSIC 2018 îl 
va organiza la Făgăraş.

Analizând propunerile, ASOCIAŢIA ICAR MUSIC 2018 cu următorul obiectiv :
- promovarea turistică şi culturală a Făgăraşului;

Municipiului Făgăraş în calitate de proprietar respectiv administrator se angajează să pună la 
dispoziţia asociatului următorul spaţiu:
- Zona aferentă parcării Stadionului Municipal pentru desfăşurarea Evenimentului Summer Fest 

-  Făgăraş 2019, în perioada 14-16 iunie 2019, între orele : 1700 - 2200.
Anexăm prezentului referat, solicitarea(oferta) primită de la ASOCIAŢIA ICAR MUSIC 2018 

înregistrată la Primăria Făgăraş sub nr.43649/23.04.2019 care include şi conceptul evenimentului.
Propunem adoptarea unei hotărâri privind asocierea în participaţiune a Municipiului 

Făgăraş cu ASOCIAŢIA ICAR MUSIC 2018 pe de altă parte, în vederea promovării reciproce şi a 
Evenimentului ”Summer Fest Făgăraş”.

Primar,
Gheorghe Sucaciu

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro
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Anexa nr. 1 la H C L ........... /2019

CONTRACT DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE

CAPITOLUL I. Părţile contractante

Municipiul Făgăraş, cu sediul în Făgăraş, str. Republicii nr.3, cod fiscal 4384419, reprezentat 
prin Primar Sucaciu Gheorghe în calitate de Asociat pe de o parte

Şi
ASOCIAŢIA ICAR MUSIC 2018 cu sediul în localitatea Voila, nr. 22, judeţul Braşov, cod 

unic de înregistrare 39770234, reprezentată legal prin preşedinte Şerban Dănuţ Iulian în calitate de 
Asociant,

au convenit încheierea prezentului contract de asociere în participaţiune cu respectarea următoarelor 
clauze :

CAPITOLUL II. Dispoziţii Generale

Art.l. Obiectul contractului îl constituie promovarea reciprocă şi organizarea Evenimentului Summer 
Fest Făgăraş, în perioada 14 -  16 iunie 2019, între orele : 17.00 -  22.00.
Art.2. Această asociere s-a constituit în baza art. 1949- 1954 din Codul Civil;
Art.3.Asociaţia în participaţiune convenită prin prezentul contract va desfaţura activitate după 
următoarele principii:
a) independenţa juridică şi comercială a fiecărui membru asociat;
b) sprijin reciproc şi prioritate în prestarea de servicii necesare în realizarea scopului asociaţiei.
Art.4. Această asociere s-a constituit în baza HCL nr............../ ...........2019.

CAPITOLUL III. Obiectul Contractului

Asocierea în participaţiune dintre părţile contractante are ca obiect organizarea şi desfăşurarea 
Evenimentului "Summer Fest Făgăraş” în perioada 14 -  16 iunie 2019 în Baza Sportivă a 
Municipiului Făgăraş.

CAPITOLUL IV. Obiectul Contractului

Art.5 Prezentul contact se încheie pe o perioada de 3 zile începând cu data 14.06.2019 până în data de 
16.06.2019.

Art.6. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul expres al părţilor prin act adiţional.

CAPITOLUL V. Proprietăţi

Alt. 7. Pe toată durata derulării contractului de asociere în participaţiune terenul pe care se desfăşoară 
activităţile, va rămâne în proprietatea Municipiului Făgăraş.

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


CAPITOLUL VI. Activităţi economice desfăşurate

Art.8. Asocierea dintre părţile contractante are ca obiect promovarea reciprocă şi organizarea 
Evenimentului ”Summer Fest Făgăraş”, în perioada 14 -  16 iunie 2019.
O manifestare artistică organizată în sezonul estival pentru toate categoriile de vârstă, care prin 
mediatizarea locală şi naţională promovează Municipiul Făgăraş din punct de vedere turistic şi 
cultural.

CAPITOLUL VII. Aportul părţilor la asociaţia în participaţiune

Art 9. Municipiul Făgăraş, în calitate de Proprietar se obligă:
- să pună la dispoziţia ASOCIAŢIA ICAR MUSIC 2018 spaţiul public pentru organizarea 
evenimentului;
- să autorizeze desfăşurarea evenimentului propus de ASOCIAŢIA ICAR MUSIC 2018;
- să asigure folosinţa utilă şi netulburată în vederea desfăşurării activităţilor ce face obiectul 
prezentului contract;
- să faciliteze accesul la energie electrică pentru sonorizarea evenimentelor;
- să pună la dispoziţie suporturi aflate în administrarea UAT Făgăraş pentru derularea campaniei de 
promovare;
- să pună la dispoziţie serviciile de salubritate, serviciile poliţiei locale şi jandarmeriei.

Art.10. ASOCIAŢIA ICAR MUSIC 2018 se obligă:
- să asigure aparatura tehnică necesară : scenă, sunet, lumini
- să asigure standurile cu comercianţi- alimentaţie publică, meşteşugarii şi producătorii tradiţionali 
pentru cele trei zile de eveniment;
-să asigure serviciile jandarmeriei;
-să obţină avizele necesare în buna desfăşurare a evenimentului;
-să identifice voluntari pentru realizarea şi supravegherea activităţilor propuse;
-să completeze spaţiile puse la dispoziţie de către Municipiul Făgăraş cu materialele necesare derulării 
activităţilor propuse;
-să notifice UAT Făgăraş cu cel puţin 30 de zile înainte de desfăşurarea evenimentelor propuse .

A rt.ll. Municipiul Făgăraş are dreptul:
- să verifice starea terenului privind modul de aplicare a derulării prezentului contract de asociere în 
privinţa angajamentelor asumate şi a existenţei faptice a dotărilor;
- să ceară, în cazul expirării contractului sau a rezilierii acestuia, restituirea în natură a bunului cu care 
a contribuit la asociere.

Art.12. ASOCIAŢIA ICAR MUSIC 2018 are dreptul :
- să ia în mod liber orice măsuri pentru buna şi legala funcţionare a activităţii, cu respectarea 
prezentului contract.

CAPITOLUL VIII Condiţii de administrare

Art.13. Asociaţia în participaţiune va fi condusă de un consiliu de administrare format din 
2(doi) membrii ai Consiliului Local şi 2(doi) membrii din partea societăţii comerciale asociate.

In caz de revocare a unui membru al consiliului de administrare sau in cazul in care unul din 
aceşti membri se află în imposibilitate de exercitare a calităţii acordate (deces, boală, demisie etc.) pe 
o perioada de cel puţin 30 zile, societăţile asociate vor numi un alt membru in consiliul de 
administrare al asociaţiei.

Pentru validarea deliberărilor consiliului de administrare al asociaţiei, hotărârile acestuia se iau 
cu votul afirmativ a 2/3 din membrii prezenţi.



CAPITOLUL IX încetarea Contractului
Art.14. Prezentul contract de asociere încetează în următoarele cazuri: 

expirarea perioadei pentru care a fost încheiat; 
nerespectarea obligaţiilor asumate în contract;
din iniţiativa Municipiului Făgăraş, care din motive temeinice de utilitate publică poate rezilia 
prezentul contract, cu condiţia notificării acestei rezilieri cu cel puţin 10 zile anterior acesteia; 
din iniţiativa ASOCIAŢIA ICAR MUSIC 2018 se poate rezilia prezentul contract, cu condiţia 
notificării acestei rezilieri cu cel puţin 10 zile anterior acesteia;

- în cazul încetării prezentului contract societatea are obligaţia ridicării tuturor elementelor 
amplasate şi de a readuce domeniul public la starea iniţială.

CAPITOLUL X Forţa majoră şi cazul fortuit

Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor 
asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa 
părţilor, imprevizibil apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau 
parţial obligaţiile asumate.

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţă celeilalte părţi, în scris, în 
maximum 5(cinci)zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizarea asupra efectelor 
şi întinderii posibile a forţei majore,se va comunica în maximum 15(cincisprezece) zile de la apariţie.

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţă celeilalte părţi încetarea cauzei 
acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare.

CAPITOLUL XI Soluţionarea Litigiilor

Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv 
cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale 
amiabilă.

Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre 
soluţionare instanţelor competente.

Contractul a fost încheiat azi, ....................... 2019, în 2(două) exemplare originale, câte unul
pentru fiecare parte contractantă.

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ ASOCIAŢIA ICAR MUSIC 2018 
Preşedinte,

Şerban Dănuţ-Iulian
Primar,

Sucaciu Gheorghe

Secretar,
Laura Elena Giunca

Consilier CNIPT, 
Forsea Diana Elena



Asociaţia ICAR MLSIC 2018
Braşov, Voila, nr. 22 CUI 39770234 tel 0767 530169

OFERTĂ
A __

In atenţia Primăriei şi a Consiliului Local Făgăraş

Pentru organizarea ediţiei a 3-a a evenimentului Summer Fest Făgăraş în zilele de 14,15 şi 
16 iunie 2019, dorim să vă propunem un parteneriat în cadrul căruia firma noastră asigură un 
program artistic pentru cele 3 zile de eveniment, zilnic între orele 17.00 -  22.00. Vor 
participa artişti de muzică pop-rock, dance, folk şi folclor şi vom organiza concursuri pentru 
spectatorii prezenţi.

De asemenea Asociaţia ICAR MUSIC 2018 asigură aparatura tehnica necesară: scenă, sunet, 
lumini şi în eclusivitate standurile cu comercianţi - alimentaţie publică, meşteşugarii şi 
producători tradiţionali - pentru cele 3 zile de eveniment.

în cadrul parteneriatului propus, Primăria şi Consiliul Local urmează să asigure cu titlu 
gratuit spaţiul public pentru organizarea evenimentului, energia electrică (conexiune la 
380v/3 faze 80 A) salubritatea, toalete ecologice, serviciile poliţiei locale, jandarmeriei şi 
ISU.

Seperăm ca propunerea noastră să fie agreată şi suntem deschişi pentru stabilirea tuturor 
detaliilor.

Cu stimă,
Şerban Dănuţ Iulian
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Nr.20335/27.06.2018
RAPORT DE ACTIVITA TE

în perioada 15 -1 7  iunie 2018, SC MOON WORLD SRL a organizat evenimentul
”Summer Fest Făgăraş 2018 - Ediţia a II a”.
Festivalul s-a desfăşurat pe 3 secţiuni:

Vineri 15 iunie 2018 orele 17.00 -  22.00
Clubul Copiilor Victoria - muzică şi teatru
Florin Suciu -  muzică dance
Whine Nights Bând -  pop rock
Bianca Mateoniu -  muzică uşoară
Vezuvius -  muzică pop rock
Tzake & Autograf -  hard rock/pop rock.

Sâmbătă 16 iunie 2018 orele 17.00 -  22.00 
Mălina Popa - muzică folk 
Paradox -  hip hop 
The Noise -  pop rock 
Mike Zetter -  muzică dance 
Riff -  pop rock

Duminică 17 iunie 2018 orele 17.00 -  22.00 
Ansamblul Folcloric - folclor 
Olimpiu Băcilă -  folclor 
Georgiana Pătrînjel -  folclor 
Ansamblul Hârseni -folclor 
Maria Curticăpean -  folclor 
Armonia Grup - folclor

Menţionăm că au fost aduse câteva capete de afiş :
- Mike Zetter

- Diverşi artişti locali.

De asemenea, au participat comercianţi care au asigurat buna desfăşurare a evenimentului. 
”Summer Fest Făgăraş Ediţia a II a 2018” s-a desfăşurat fără incidente, iar rezultatul a fost 
satisfăcător.
Menţionăm că pe tot parcursul evenimentului, comisia de organizare numită prin Dispoziţia 
Nr. 924/03.05.2017, a monitorizat întreaga activitate.

Comisia de monitorizare : Consilieri:

-Ri ff ;

http://www.primaria-fagaras.ro
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ACT CONSTITUTIV AL "ASOCIAŢIEI ICAR MUSIC 2018"

CAP. I DENUMIRE
Art. 1 Denumirea asociaţiei este: "Asociaţia ICAR MUSIC 2018", conform disponibilităţii 
denumirii emisa de Ministerul Justiţiei, sub nr. 168425 din 23/05/2018.
Art. 2 Asociaţia ICAR MUSIC 2018 este persoana juridică română de drept privat, fără scop 
patrimonial, constituită în vederea realizării unui interes general, local sau de grup, potrivit 
OUG nr. 26 / 2000 aşa cum a fost modificată şi aprobată.

CAP. II ALCĂTUIRE
Art. 3 Membrii asociaţi fondatori ai Asociaţiei ICAR MUSIC 2018 sunt:
1. SERBAN ELENA, cetatean roman cu domiciliul în Sat Voila, nr. 22, jud. Braşov, 
identificata prin Bl seria DH nr. 913567, CNP 2420524082411.
2. SERBAN DANUT IULIAN, cetatean roman cu domiciliul în Sat Voila, nr. 22, jud. Braşov, 
identificat prin CI seria ZV nr. 195298, CNP 1690418082446.
3. SOVARD ATTILA, cetatean roman cu domiciliul in Mun. Sfantu Gheorghe, str. Jokai Mor, 
nr. 181A, jud. Covasna, identificat cu CI seria KV nr. 233234, CNP 1770623141043.

CAP. III ELEMENTE GENERALE
A rt. 4 Sediul Asociaţiei ICAR MUSIC 2018 este situat in Sat Voila, nr. 22, jud. Braşov. Orice 
modificare referitoare la sediul asociaţiei va fi hotărâtă de către Adunarea Generala a asociaţiei. 
A rt. 5 Durata de funcţionare a Asociaţiei ICAR MUSIC 2018 este pe termen nedeterminat. 
A rt. 6 Membrii asociaţi fondatori ai Asociaţiei ICAR MUSIC 2018 isi exprima prin prezentul 
act voinţa de asociere si in acord, consimt la punerea in comun şi fără drept de restituire, a 
contribuţiei materiale, i cunoştinţelor pe care le deţin şi a aportului in muncă, in vederea 
realizării unor activităţi în interes general, local sau de grup.
A rt. 7 Scopul Asociaţiei - Membrii fondatori ai ASOCIAŢIEI ICAR MUSIC 2018 doresc să se

, asocieze având ca scopuri:
-..O»"'*. /.(

■q- .Ş- promovarea valorilor culturale, artistice, naţionale şi internaţionale, prin dezvoltarea de 
U G J proiecte culturale.

o - /.încheierea de parteneriate pentru dezvoltarea de proiecte culturale cu organizaţii 
: similare sau instituţii de stat.

- iniţierea, organizarea, susţinerea de spectacole (îndeosebi de muzică şi teatru), 
simpozioane, seminarii, colocvii, cenacluri literar-artistice, concerte, gale, festivaluri; 
organizarea de expoziţii, proiecţii de filme documentare, gale de film, editări de 
materiale publicitare, lansări de carte şi workshop-uri.

- promovarea de programe în domeniul turismului cultural.
programe pentru definirea aptitudinilor socio-profesionale şi susţinerea lor prin cicluri 
de conferinţe, mese rotunde sau seminarii, workshop-uri etc.

programe pentru implementarea educaţiei interactive şi mediatizarea activităţii prin 
infrastructură virtuală: pagini web actualizate permanent, forumuri.

realizarea de proiecte pentru: redescoperirii valorilor culturale tradiţionale româneşti, a 
disponibilităţii creatoare a populaţiei în domeniul artistic, identificarea în rândul 
comunităţii a valorilor care nu sunt îndeajuns cunoscute, nu sunt îndeajuns sau deloc 
promovate şi aduse în atentia tuturor; cultivarea dialogului inter-cultural; 
încurajarea creativităţii.

realizarea de proiecte de dezvoltare locală şi zonală a instituţiilor şi structurilor 
socio-culturale.
preluarea de la instituţiile publice de date şi informaţii de interes public pentru 
prelucrarea şi punerea lor la dispoziţia celor interesaţi, sub diverse forme: produse 
electronice (site-uri, forum-uri etc.), materiale tipărite, întâlniri cu cetăţenii, dispecerat 
telefonic, film, spectacol, prin mass-media, etc.



A rt. 15 Convocarea Adunării Generale se face in scris şi va cuprinde locul şi data intalnirii, 
precum şi ordinea de zi. Convocarea se va face cel puţin cu 7 zile înainte de data convenită.
A rt. 16 Adunarea Generală se consideră legal constituită in prezenţa a cel puţin 2/3 din 
numărul asociaţilor sau al delegaţilor asociaţiilor. Fiecare asociat sau delegat al unui asociat are 
dreptul la un vot. Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul majorităţii simple şi sunt 
obligatorii pentru toţi membrii săi, iar daca adunarea este statutara si sunt doar doi membrii 
prezenţi, hotărârile se iau in unanimitate. In cazul in care exista un diferend/impediment 
pentru luarea unei hotarari in unanimitate situaţia va fi tranşata in fata instanţelor 
judecătoreşti competente.
A rt. 17 Hotărârile luate ele Adunarea Generală, in limitele legii, ale actului constitutiv şi ale 
statutului asociaţiei, sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la Adunarea 
Generală sau au votat impotrivă.
A rt. 18 Hotărârile Adunării Generale contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor 
cuprinse in statut pot fi atacate in justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte 
Ia Adunarea Generală sau care au votat impotrivă şi au cerut să se insereze aceasta in procesul 
verbal de şedinţă, in termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de 
la data când a avut loc şedinţa.
A rt. 19 Mandatul Consiliului Director este acordat pentru o perioada de cinci ani. în cazul 
declanşării procedurii de lichidare, mandatul Consiliului Director incetează odată cu numirea 
lichidatorului.
A rt. 20 Hotărârile Consiliului Director se iau cu majoritate simplă când Consiliul este 
reprezentat in totalitate sau in unanimitate atunci când sunt prezenţi jumătate plus unu.
A rt. 21 Hotărârile luate de Consiliul Director in limitele legii, ale actului constitutiv şi ale 
statutului asociaţiei sunt obligatorii chiar şi pentru membrii Consiliului Director care nu au 
luat parte sau au votat impotrivă.
A rt. 22 Conducerea Consiliul Director va fi asigurata de un preşedinte. Preşedintele 
Consiliului Director este in acelaşi timp şi preşedintele Asociaţiei ICAR MUSIC 2018, pe care o 
reprezintă in relaţiile cu alte persoane juridice sau fizice. Durata mandatului sau este identica 
cu cea a tuturor celorlalţi membri ai Consiliului Director, respectiv 5 ani.
Art. 23 Pentru primul mandat, in funcţia de preşedinte al Asociaţiei ICAR MUSIC 2018 si al 
Consiliului Director al acesteia a fost ales şi desemnat domnul SERBAN DANUT IULIAN.
Art. 24 Persoana împuternicita să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii 
juridice: membrii asociaţi fondatori, de comun acord, împuternicim pe dl SERBAN DANUT 
IULIAN ca, in numele nostru si pentru noi, să desfăşoare intreaga procedura de dobândire a 
personalităţii juridice a asociaţiei, sa depună patrimoniul asociaţiei, sa inscrie asociaţia in 
Registrul asociaţii lor si fundaţiilor, sa obţină orice avize necesare, precum si sa semneze orice 
acte necesare in acest sens, semnătură sa fiindu-ne pe deplin opozabila.

MEMBRII ASOCIAŢI FONDATORI: 

SERBAN ELENA

SERBAN DANUT IULIAN

SOVARD ATTILA

Uniunea Avocaţilor din România 
Baroul Braşov 

Avocat Cîlţea Cristian
în conformitate cu disp. art. 3, al. 1, din Legea 
51/1995 atest data, identitatea părţilor şi 
prezentului act redactat de mine.

Data. '26. IUN: 2018 Semnătura
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CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 4
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI

ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ, 
PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORTIVE 

ŞI DE AGREMENT

AVIZ N R.____f[ /23.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.4 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:________________________________________________________________

- oportunitatea asocierii in participatiune a Municipiului Fagaras pe de-o parte si 
ASOCIAŢIA ICAR MUSIC 2018 pe de alta parte, in vederea promovării reciproce si 
a organizării Evenimentului Summer Fest Fagaras, in perioada 14-16 iunie 2019, intre 
orele 17-22 in Fagaras

Amendamente propuse:

7 h F

SECRETAR,



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 1
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE STUDII, PROGNOZE

ECONOMICO-SOCIALE, BUGET 
FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
AL MUNICIPIULUI

AVIZ NR. JO /23.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr. 1 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- oportunitatea asocierii in participatiune a Municipiului Fagaras pe de-o parte si 
ASOCIAŢIA ICAR MUSIC 2018 pe de alta parte, in vederea promovării reciproce si 
a organizării Evenimentului Summer Fest Fagaras, in perioada 14-16 iunie 2019, intre 
orele 17-22 in Fagaras

Amendamente propuse:

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 5
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA

PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, 
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, 
RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 
PROBLEMELE MINORITĂŢILOR

AVIZ NR. / f j  / 23.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.5 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- oportunitatea asocierii in participatiune a Municipiului Fagaras pe de-o parte si 
ASOCIAŢIA ICAR MUSIC 2018 pe de alta parte, in vederea promovării reciproce si 
a organizării Evenimentului Summer Fest Fagaras, in perioada 14-16 iunie 2019, intre 
orele 17-22 in Fagaras

Amendamente propuse:
________________________________ fir

PREŞEDINTE, 
Bogdan Ion

SECRETAR, 
Malene Petru

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 3
COMISIA PENTRU SERVICII 
PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. % ‘ / 23.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.3 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- oportunitatea asocierii in participatiune a Municipiului Fagaras pe de-o parte si 
ASOCIAŢIA ICAR MUSIC 2018 pe de alta parte, in vederea promovării reciproce si 
a organizării Evenimentului Summer Fest Fagaras, in perioada 14-16 iunie 2019, intre 
orele 17-22 in Fagaras

Amendamente propuse:

m

PREŞEDINTE, 
Popa Ovidiu Nicolae

SECRETAR, 
Cârlan f in e a

Cod: F-18


