
 
          ANEXA 
        la H.C.L. nr.107 din 14.06.2013 
 
 

CONTRACT  DE AS OCIERE  
   Nr. ……din……… 

Intre 
1. ORAS UL TIRGU N EAMT, cu s ediul in b-dul Stefan cel M are, nr.62, jud.Neamt, cod 

fiscal 2 61 41 04,  t e l.  0 23 3 /7 90 24 5 , f a x 02 33/ 79 0508 ,  co nt  b an c ar nr .  
RO82TREZ59124670220XXXXX deschis  la Trezoreria Tirgu Neamt, reprez entat prin Harpa 
Vasilicã - Primar, imputernicit prin dispozitiile art.62 alin .l d in Legea nr.215/2001 a 
administratiei publice locale,  republicata, sa reprezinte interesele unitatii administrativ ter itoriale, 

Si 
 

2. S OCIETATEA COMERC IALA "YZY TREND” S RL - D S uceava, str A leea 
Lalelelor, nr. 1,  bl. 60,  sc.  A, ap. 1, jud. Suceava, cod f iscal 31390140, avand contul bancar nr.  
RO06RZBR0000060015486432, deschis la Raiffeisen Bank - sucursala S uceava, reprezentata 
prin d-1 Roata lonut, vicepresedintele societatii, telefon 0741/975409 a s-a incheiat prezentul 
contract de asociere,  in baza HCL nr…..din .………...2013. 

Articolul 1. Obiectul contractului 
Obiectul   prezentului   contract   il   constituie   organizarea   evenimentului   „Zilele 

Orasului Tirgu Neamt si Zilele Cetatii Neamt”, care se va desfasura in Orasul Tirgu Neamt  in  
perioada 05-07 iulie 2013 (Anexa nr.1  si Anexa nr.2) 

 
 Articolul 2. Durata contractului 

Contractul se incheie pentru luna iulie 2013.  
 
Articolul 3. Contributia partilor 

3.1. Contributia Orasului Tirgu Neamt in aceasta asociere const a in alocarea sumei de 
50.000 lei. 

 3.2. Contributia S OCIETATII COMERCIALE "YZY TREND" S RL - D Suceava, consta 
in: 

-organizarea manifestarilor ce se vor derula cu acest prilej; 
-alocarea sumelor ce vor rezulta ca necesare in s copul desfasurarii acestui eveniment. 

Articolul 4. Obligatiile partilor 
4.1. Obligatiile Orasului Tirgu Neamt: 
- alocarea sumei de 50.000 lei, cel tarziu pana la data de 31.07.2013. 

4.2  Obligatiile S OCIETATII COMERCIALE   "YZY TREND" S RL - D   S uceava, 
constau in: 

- organizarea manifestarilor  ce se vor derula cu acest prilej; 
- promovarea imaginii Orasului Tirgu N eamt prin materiale publicitare ce vor fi 

distribuite cu ocazia evenimentului pe durata Proiectului, utiliz and urmatoarea expres ie: ''Proiect 
realizat cu sprijinul Primariei Orasului Tirgu Neamt  si al Consiliului Local al Orasului Tirgu 
Neamt "; 

- justif icarea sumelor aprobate prin prezentul contract pentru a fi primite de la Orasul 
Tirgu Neamt pentru categoriile de cheltuieli cuprinse in buget prin facturi corespunzatoare 
perioadei pentru care a fost incheiat contractul; 

- alocarea sumelor ce vor rezulta ca necesare in s copul desfasurarii acestui eveniment. 

Articolul 5. Raspunderea partilor 



Fiecare dintre parti raspunde fata de cealalta pentru neindeplinirea obligatiilor pe care le are prin 
plata daunelor-interese, in condifiile prevazute in prezentul contract si potrivit regulilor generale prevazute 
in Codul civil. 

Articolul 6. Notificari 
 Fiecare parte se obliga sa informeze in scris cealalta parte asupra oricaror probleme aparute, in 
termen de 24 de ore de la data la care a luat la cunostinta de aceste probleme.  
 Partea astfel notificata este obligata sa raspunda in  scris s au sa dea curs rezolvarii 
problemei ses izate in termen de 24 ore. 

Articolul 7. Informare 
 Cheltuielile efectuate inainte s i dupa perioada de derulare a Proiectului prevazuta la art. 2 
din prezentul contract, nu sunt eligibile si nu pot fi decontate de catre Beneficiar. 

Articolul 8. Modificarea contractului 
Contractul poate fi modificat numai prin acordul scris al partilor. 

Articolul 9. In cetarea contractului 
 Contractul inceteaza: 

a) prin acordul partilor; 
b) prin rezilierea pentru neexecutare, in cazurile prevazute la articolul 4; 
c) la expirarea duratei 

Articolul 10. S olutionarea litigiilor 
Orice neint elegere int ervenita intre parfi cu privire la interpret area sau executarea 

contractului va fi solutionata de parti pe cale amiabila. 
In cazul in care nu se ajunge la un rezultat, partile vor sesiza instanta competenta. 

Articolul 11. Legea aplicabila 
Legea aplicabila va f i legea romana.  
Prezentul contract se incheie in 2(doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

 


