
Anexa la H.C.L nr.197 din 31.10.2013 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
Nr. ……….. 

 
Încheiat între: 
 
ORASUL Tirgu Neamt,  prin Consiliul Local al orasului , cu sediul în judeţul 
Neamt, Orasul Tirgu Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 62, cod fiscal 2614104, 
reprezentată prin HARPA Vas ilicã- primar, în calitate de beneficiar 

şi 
ALGA Consult cu sediul in Judetul Neamt, Municipiul Piatra Neamt, reprezentată 
prin BOBRIC Alina Mihaela , în calitate de prestator, pe de altă parte. 
 
Art. 1 Obiectul contractului va avea următorul conţinut: 
 Asocierea în scopul amenajării unui patinoar artif icial, cu dimensiunile de 
aproximativ 600 m2, in str. Stefan cel Mare  nr.61 (Parc Central)  în perioada  1 no-
iembrie 2013 – 31 martie 2014, cu punerea in functiune la data de 06.12.2013. 
 
Art. 2 Durata contractului va avea următorul conţinut: 
 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la 
data de 31.03.2014. 
 
Art. 3 Principii de colaborare 
 Principiile care stau la baza prezentului contract sunt transparenţa, iniţiativa, 
implicarea, colaborarea, perseverenţa, echitatea, competenţa, responsabilitatea, non 
partizanatul şi respectarea legislaţiei în vigoare. 
 
Art. 4 Obligaţiile părţilor va avea următorul conţinut: 
 ALGA Consult se obligă: 
a) să amenajeze patinoarul, cu dimensiunile de aproximativ 600 m2, în str. Stefan 
cel Mare  nr.61 (Parc Central) şi să ia toate măsurile necesare bunei funcţionări a 
acestuia pâna la finalul perioadei stabilite; 
b) să folosească în zona desfăşurării evenimentului numai autovehiculele strict 
necesare; 
c) să asigure resursele umane şi financ iare, necesare folosir ii patinoarului de către 
public; 
d) să realizeze publicitatea şi promovarea în oras, în special în şcoli; 
e) să facă referire explicită pe toate materialele la faptul că realizarea patinoarului 
este rezultatul asocierii cu Orasul Tirgu Neamt; 
f) să nu implice financiar Orasul Tirgu Neamt în ceea ce priveşte costurile din 
prezentul contract. 
g) sa asigure pentru toti locuitorii Orasului Tirgu Neamt , intrarea libera in zilele de 
luni, marti si miercuri din fiecare saptamana intre orele de 1000 – 1300; 

h) programul de functionare nu va depasi ora 2200; 
i) sa achite impozitul pe spectacole in conditiile Legii 571/2003 privind Codul 
fiscal ; 
j) sa nu subconcesioneze contractul si sa nu subinchirieze terenul pus la dispozitie; 
k) sa suporte cheltuielile cu apa, canalul si energia electrica pe toata perioada 
aprobata, inclusive regularizarile ulter ioare. 



 
 ORASUL Tirgu Neamt prin Consiliul Local al orasului se obligă: 
a) să permită asociatului amplasarea unui patinoar artif icial de aproximativ 600m2, 
în str. Stefan cel Mare  nr.61 (Parc Central), în mod gratuit; 
b) să permită promovarea în perioada premergătoare, dar şi pe parcurs, pe raza 
Orasului Tirgu Neamt; 
c) să colaboreze cu asociatul pentru asigurarea bunei funcţionări a patinoarului; 
d) să asigure ordinea publica cf. Legii 60/1991 cu sprijinul organelor abilitate 
începând cu 1 noiembrie 2013 până la 31 martie 2014; 
e) să comunice Serviciului de Ambulanţă şi Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă funcţionarea patinoarului, în vederea acordării sprijinului prin as igurarea 
de asistenţă si personal de specialitate, în perioada 1 noiembrie 2013 – 31 martie 
2014; 
f) sa asigure racordurile la utilitatile publice , respective apa, canal, energie 
electrica; 
 
Art. 5 Monitorizare şi control 
 ALGA Consult se obligă să furnizeze Orasului Tirgu Neamt prin Consiliul 
Local al Orasului toate informaţiile referitoare la derularea prezentului contract, 
acesta având dreptul să solic ite oricând informaţii cu privire la proiect, ALGA 
Consult fiind obligată să răspundă în scris oricărei solicitări în termen de 5 zile 
lucrătoare. 
 
Art. 6 Răspunderea părţilor 
 Pentru pagubele produse uneia dintre părţi prin nerespectarea totală sau 
parţială, sau pentru executarea defectuoasă a vreuneia dintre clauzele contractuale, 
partea vinovată se obligă să plătească despăgubiri echivalente cu costurile 
prejudiciului. 
 
Art. 7 Forţa majoră 
 Aşa cum este definită de lege apără de răspundere Partea care o invocă. 
 
Art. 8 Încetarea contractului 
 Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai f i necesară intervenţia 
unei instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi: 
a) nu respectă clauzele contractuale sau le îndeplineşte în mod necorespunzător; 
b) se află în imposibilitatea de a realiza obiectul înţelegerii, 
c) prin acordul comun al părţilor. 
 
Art. 9 Dispoziţii finale 
 Dispoziţiile prezentului contract se pot modifica prin acte adiţionale şi se pot 
completa cu deciziile comune ale părţilor semnatare. 
 Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor părţilor contractante. 
 Prezentul contract s-a încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte, astăzi .........................., data semnării lui. 
 


