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ORAS UL TIRGU N EAMT               Clubul sportiv ecvestru"Fratii Jderi" Tirgu Neamt 

Nr……… …din ……….      Nr…………din ………. 

ACORD DE ASOCIE RE 

I.         PARTILE ASOCIERII 

1.1 Orasul Ti rgu Neamt, cu s ediul i n st r. Stefan cel M are, nr. 62, judetul Neamt, rep rezent at prin  
domnul Vasilicã Harpa- prim ar,        

si 
 
1.2   Clubul sportiv ecves tru"Fratii Jderi" Tirgu Neamt, cu  sediul in Tirgu Neamt, str.Bail e Oglinzi, 

nr.7, judetul Neamt, CUI : 20570707, cont: RO50RNCB0199069938030001, deschis la B.C.R Tirgu Neamt,  
reprezent ata prin domnul Leonte Gradinaru –presedint e. 

II.        OBIECTUL ASOCIERU 

Obiectul asoci erii il constituie sprijinirea sportivilo r din lotul Clubul sportiv ecvestru"Fratii Jderi" Tirgu 
Neamt, in vederea dezvolt arii sportului de perfo rmanta la nivelul Orasului Tirgu Neamt, precum si promovarea 
imaginii Orasului Tirgu Neamt 

III.      DURATA ASOCIERII 
 Acordul de asoci ere intra in vigoare dupa semnarea de catre ambele parti si produce efecte pana la data de 
31.12.2014 . 

IV. OBLIGATIILE ASOCIATILOR 
  
 4.1.     Obligatiile Orasului Tirgu Neamt: 
 - s a al oce sum a de 2. 000 l ei, pana la data de 30.11. 2014 , in scopul s pri jini rii sportivilor din lotul  
Clubului sportiv ecvestru"Fratii Jd eri" Tirgu Neamt , la Cupa Romaniei, Campionatul Balcanic si Finalel e de 
Juniroi si T ineret, in vederea dezvol tari i sportulu i de perfo rm ant a l a nivel ul Orasulu i Tirgu Neamt, dupa cum  
urm eaza: 

    4.2.     Obligatiile Clubului sportiv ecves tru"Fratii Jderi" Tirgu Neamt: 
a) s a cheltu i asca sum a alocat a de Orasul  Ti rgu  Neam t  pent ru  acoperi rea, in  mod exclusiv,  a cheltu ieli lor 
cu mat erial e al e Clubului sportiv ecvestru"Fratii Jderi" Tirgu Neamt in conformitat e cu p revederile Hotararii  
Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financi are pentru activitat ea sportiva: 

 cheltuieli de transport 
 cheltuieli de cazare; 
 cheltuieli de masa; 
 cheltuieli pentru alimentatia de efo rt ( alimente); 
 cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelo r şi a echipamentului sportiv şi a altor bunuri 
 cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportive 
 cheltuieli medicale şi pentru controlul doping 
 clte categorii de cheltuieli: 

 servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferinţă, spaţii, aparatură birotică şi alte bunuri  
necesare organizării acţiunilor; 

 refacere după efo rt, recuperare şi igienă personală, cum ar fi saună, masaj şi altele asemenea; 
 asigurarea servi ciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de pază şi protecţie contra 

incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive; 
 achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, material e pentru pavoazare, rechizite şi alte materiale 

consumabile, aranjamente florale; 
 taxe de înscri ere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organi zare a acţiunilor, în condiţiile 

stabilite de organizatori; 
 obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile; 
 cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicament e speci fi ce unor ţări s au localităţi, cheltuieli pentru  

asigurarea medical ă a persoanelor; 
 activităţi culturale; 



 plata lectorilor şi a translatorilor; 
 gustări, băuturi răcoritoare, cafea şi altele as emenea, în limita sumei de 13 lei/zi/persoană, în cazul  

acţiunilor sportive, altele decât cele de pregătire; 
 taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile sportive internaţionale; 
 comisioane şi taxe bancare pentru obţinerea valutei. 
 cheltuieli pentru studii de cercetare şi documentare în domeniul educaţiei fizice şi sportului; 
 cheltuieli pentru procurarea de cărţi şi alte publicaţii cu profil sportiv; 
 cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea şi altele asemenea a materialelor de specialitate din 

domeniu; 
 cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice şi de promovare a activităţii sportive; 
 cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul sportului; 
 achiziţii de licenţe pentru so ftware de bază şi upgrade, servi cii de program are şi de întreţinere pentru  

aplicaţii software în domeniul sportului; 
 cursuri de formare şi perfecţionare a speci aliştilor, 

b) sa promoveze imaginea Orasului Tirgu Neamt , prin: 
o afisarea site-ului turistic www.viziteazatarguneamt.ro pe bannere si panouri publicitare; 
o expunerea de bannere si panouri publicitare in incinta bazei sportive , atat la meciurile oficiale cat si la cele de pregatire; 
o prezentarea sprijinului acordat de cat re Orasul Tirgu Neamt, pri n intermedi ul mijloacelor mass-m edia; 

c) Sa prezinte in copie “ conform cu o riginalul” l a Di rectiei  Buget-Contabilitate si Compartimentului Audit public 
intern din cadrul P rimari ei Orasului Tirgu Neamt, document ele legate de modul de cheltuire a sumelor alocat e de 
catre acesta pana la dat a de 31.12.2014, cu mentiunea ca sumele justi ficate nu au mai fost decontat e la alt finantator,  
in caz contrar urmand a restitui suma primita. 
d) Sa raspunda de modul de cheltuire a sumei alocat e; 
 
V.  INCETAREA ASOCIE RII 
 
5.1. Asocierea incet eaza in urmatoarel e situatiie: 

a) expirarea duratei de asociere; 
b) hotararea comuna a membrilor asoci atei; 
c) hotararea definitiva si irevocabila a unei instant e judecatoresti; 
d) alte cl auze prevazut e de lege. 

 
Vl. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

In cazul in  care rezolvarea neint elegerilor ce ar putea aparea intre partile p rezentului acord nu est e posibila pe 
cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare instantelor de drept comun competent e. 

VI.      CLAUZE FINALE 

6.1. Completarile si  modi fi carile aduse prezentului  acord  nu sunt valabile si  opozabil e partilo r decat daca 
sunt facut e prin act e aditionale semnate de catre ambii asoci ati. 

6.2. Prezentul acord a fost inchei at int r- un num ar de 2 (doua) exempl are, cat e unul pen tru fiecare 
membru asociat. 
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