
 

 

                                         

                                                                                                                             Anexa la HCL 136/30.06.2014 

ACORD   DE   ASOCIERE 

                                     Incheiat  azi …………………….. 

 

       

  I    Partile Acordului : 

      Orasul  Targu Neamt  ,cu sediul in loc.Targu Neamt, str. Ştefan cel Mare, nr.62, 
jud.Neamţ, reprezentat legal  prin  Primar Vasilică Harpa si Secretar  jr.Laura Elena Maftei 

       Si  

       Orasul Ardud , cu sediul in loc. Ardud, str. Noua , nr. 1 ,jud.Satu Mare, reprezentat legal  
prin  primar – ing. Duma  Ovidiu Mar ius si  secretar –jr. Micle Cristian Vasile . 

      In temeiul preveder ilor  art. 14, art. 36 alin 7 lit a si c  din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completar ile ulter ioare , partile de 
comun accord au convenit sa incheie prezentul acord  . 

     II  Obiectul Acordului  

    1.  Prezentul Acord    stabileste cadrul general de actiuni comune   in dezvoltarea celor doua 
unitati administrativ- teritoriale si  cuprinde mecanisme de promovare și implementare, 
dezvoltate, în materie de festivalur i/evenimente socio-cultural-artistice, respectiv : 

-  Actiuni comune  în privința promovăr ii celor doua Orașe  la nivel regional, național și 
european. 

-  Activitati comune privind def inirea mijloacelor de comunicare și a conlucrării cultelor  
si institutiilor de invatamant  la nivel de evenimente și activităț i comune  

- Dezvoltarea  și promovarea  tuturor evenimentelor socio-cultural-artistice, printr-o regie 
a fiecărui eveniment în parte, iar vizibilitatea f iecărui proiect să fie asociată cu o 
,,puternică implicare a celor doua Consilii Locale și institutiilor de cultura din cele doua 



orase ” – Conferințe de presă comune, imagine unitară și prezența noului brand pe toate 
materialele de promovare. 

- Implementarea  unui  brand pe toate spațiile de publicitate, pe toată aria orașului.   

- Sustinerea inf iintarii  unei asociații  din mediul intelectualilor, oamenilor de afaceri,  
sportivilor, elevilor din cele doua comunitati si din  diaspora română. 

- Accesarea de programe  si proiecte europene in parteneriat in toate domeniile , socio-
culturale , economice , de invatamint etc. 

- Participari la evenimente  culturale reciproce  

- Amenajarea si ocrotirea valorilor culturale s i documentare din raza teritor iala a fiecarei 
unitati administrativ- teritoriale  

- Reglementarea si facilitarea unor programe  culturale in vederea colaborarii intre cele 
doua orase  

     2. Colaboratorii  isi vor  desfasura activitatea potrivit urmatoarelor principii: 
          a) principiul independentei jur idice a fiecarui colaborator ; 
          b) principiul reciprocitatii in aplicarea scopurilor stabilite de comun acord ; 
          c) principiul acordarii prior itatii in realizarea activitatilor propuse ; 
 
    3.  Partile prezentului acord pentru indeplinirea celor prevazute la punctul 1  vor organiza  
intalniri comune  ori de cate ori va fi nevoie   in vederea dezvoltar ii relatiilor intre cele doua 
parti si stabilir ii  obiectivelor propuse .  
 
 
    III. DURATA ACORDULUI  
     
    1. Durata asocierii  este nedeterminata , iar denuntarea  unilaterală se va  face in scris  
inainte cu cel putin   30 de zile  
 

   IV  NOTIFICARILE INTRE PARTI 
     
    1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea 
celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a 
prezentului contract. 
   
 
 
 
 



 
    V. CLAUZE FINALE 
     
    1. Completarile si modif icarile aduse  Acordului nu sunt valabile si opozabile partilor decat 
daca se efectueaza prin act aditional. 
    2. Asocierea altor persoane juridice la realizarea obiectului prezentului Acord  se face numai 
cu acordul  partilor . 
    3. Prezentul accord  reprezinta vointa partilor . 
    4.  Prezentul Acord  a fost incheiat intr-un numar de  ____ exemplare, din care  ______ 
astazi __________, data semnarii lui.  
     

 

 

 

 

 

 

 

 Orasul  Targu Neamt                                                            OrasulArdud   

                 Primar                                                                                 Primar  

           Vasilică  Harpa                                                           ing.Duma Ovidiu Marius 

     

              Secretar                                                                               Secretar       

   Jr. Laura Elena Maftei                                                jr.Micle Cristian Vasile 

 

 

 

  


