
Anexa la HCL nr.276  din 14.12.2016 
 

ACORD DE ASOCIERE 
 

I. PĂRŢILE ASOCIERII 
1.1.  Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra- Neamţ, str. 
Alexandru cel Bun nr. 27, judeţul Neamţ, reprezentat prin domnul Ionel Arsene- preşedinte, 
şi 
1.2.  Oraşul Tîrgu Neamţ prin Consiliul Local al Oraşului Tîrgu Neamţ, cu sediul în oraşul 
Tîrgu Neamţ, str. Ștefan cel Mare, nr.62, judeţul Neamţ,  reprezentat prin domnul Vasilică Harpa - 
primar.  

 
II. OBIECTUL ASOCIERII 

 Obiectul asocierii îl constituie dotarea cu aparatură medicală și realizarea unor lucrări la Spitalul 
orăşenesc „Sf.Dimitrie” Tîrgu Neamţ., astfel cum sunt acestea precizate în adresei nr. 21.383/2016 
a Oraşului Tîrgu Neamţ, în scopul asigurării unui act de sănătate de calitate pentru populația care 
beneficiază de serviciile acestei unități sanitare. 

 
III. DURATA ASOCIERII 

Acordul de asociere intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi produce efecte până la 
data de 30 decembrie 2016. 
 

IV. OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR 
4.1. Obligaţiile Consiliului Judeţean Neamţ: 
a. să aloce suma de 1.200.000 lei din bugetul Judeţului Neamţ pe anul 2016, în vederea 
realizării obiectului asocierii de la pct. II, , numai la solicitarea scrisă a unității administrativ-
teritoriale, pe bază de documente justificative din care să rezulte obligații de plată (contract, procese 
verbale de recepție semnate de persoanele în drept, situații de lucrări, facturi etc.) prezentate la 
Direcţia generală buget-finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Neamţ;  
 
4.2. Obligaţiile Consiliului Local al Oraşului Tîrgu Neamţ: 

a) să cheltuiască suma alocată de Consiliul Judeţean Neamţ în vederea realizării 
obiectului asocierii de la pct. II; 
b) să răspundă de modul de cheltuire a sumei alocate; 
c) să înregistreze distinct în contabilitatea proprie suma primită de la Consiliul 

Judeţean Neamţ şi să ţină evidenţa tuturor datelor, corespondenţei, registrelor contabile şi a tuturor 
documentelor justificative a sumei decontate de la Consiliul Judeţean Neamţ, conform prevederilor 
legale; 
d) să avizeze și să prezinte, până la data de 30.12.2016, Direcţiei generale buget 

finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Neamţ, în copie ”conform cu originalul”, documente 
justificative din care să rezulte modul de cheltuire a sumei, în forma prevăzută în anexele nr.1, 2 și 3 
la prezentul acord de asociere; 
e) să restituie sumele neacceptate pentru decontare, în termen de 15 zile de la 

data înștiințării în scris de către Direcția generală buget-finanțe din cadrul Consiliului Județean 
Neamț; 
f) să permită Compartimentului audit public intern din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ verificarea modului de cheltuire a sumelor acordate de 
Consiliul Judeţean Neamţ.  

 
I. ÎNCETAREA ASOCIERII 

Asocierea încetează în următoarele situaţii: 
a. expirarea duratei de asociere; 
b. hotărârea comună a membrilor asociaţi; 
c. hotărârea definitivă şi irevocabilă a unei instanţe judecătoreşti; 
d. denunţarea unilaterală de către unul dintre membrii asociaţi, cu respectarea unui preaviz de 

30 de zile; 
e. alte cauze prevăzute de lege. 

 
VI. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 



6.1. Prezentul înscris serveşte interesul comun al părţilor care se obligă să-l execute întocmai şi 
întru totul cu bună credinţă. 
6.2. Părţile se obligă să urmărească şi să se informeze reciproc asupra derulării acestui acord. 
6.3. Consiliul Local al Oraşului Tîrgu Neamţ îşi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la 
obligaţiile fiscale şi în raport cu terţe părţi, inclusiv pentru daune de orice natură aduse terţelor părţi 
pe perioada derulării acordului sau ca o consecinţă a derulării acordului. Consiliul Local al Oraşului 
Tîrgu Neamţ va exonera Consiliul Judeţean Neamţ de orice cerere de despăgubire sau acţiune 
apărută ca urmare a încălcării reglementărilor legale de către autoritate, de angajaţii săi sau de 
persoanele pentru care aceşti angajaţi răspund, sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terţe 
părţi. 
6.4 Consiliul Local al Oraşului Tîrgu Neamţ îşi asumă integral răspunderea pentru prejudicile 
cauzate din culpa sa atât Consiliului Judeţean Neamţ, terţilor, organismelor care participă la 
derularea acordului, cât şi contractanţilor săi pe tot parcursul derulării acordului. 
6.5 Consiliul Local al Oraşului Tîrgu Neamţ răspunde pentru veridicitatea, realitatea, legalitatea şi 
corectitudinea tuturor documentelor prezentate Consiliului Judeţean Neamţ în vederea îndeplinirii 
prevederilor prezentului acord. 

 
VII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

 În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor ce ar putea apărea între părţile prezentului acord nu 
este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse  spre soluţionare instanţelor de drept comun 
competente. 
 

VIII. CLAUZE FINALE 
8.1.Completările şi modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile şi opozabile părţilor decât 
dacă sunt făcute prin acte adiţionale semnate de către ambii asociaţi. 
8.2.Prezentul acord a fost încheiat într- un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare 

membru asociat. 
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