
ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.80 DIN 13.03.2017 

 

ACORD DE ASOCIERE 

 

I. PĂRŢILE ASOCIERII 
 

1.1 Oraşul Tîrgu-Neamţ, cu sediul în orasul Tîrgu-Neamţ, B-dul Stefan cel Mare, nr. 62,  

judeţul Neamţ, reprezentată prin domnul Vasilicã Harpa- primar; 

si 

1.2 Inspectoratul Scolar Judetean Neamt,…………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

II. OBIECTUL ASOCIERII 
 

Obiectul asocierii îl constituie organizarii Concursului Național de Fizica „Evrika”-editia 

a XXVll-a, ce va avea loc în luna perioada 31 martie 2017-02 aprilie 2017, în municipiul Piatra 

Neamt si reprezinta o forma complexa de educatie care se adreseaza elevilor din ciclul gimnazial 

si liceal , avand ca participanti peste 350 de elevi si profesori din Romania. Prin acest eveniment 

se realizeaza si promovarea arealului turistic, precum si a patrimoniului istoric si cultural  al 

Orasului Tîrgu-Neamt si al localitătilor adiacente. 

 

III. DURATA ASOCIERII 
 

       Acordul de asociere intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi si produce 
efecte pâna la data încheierii manifestărilor. 
 

IV. OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR 
 

4.1.Obligaţiile Oraşului Tîrgu-Neamt: 

a. să aloce suma de 8.500 lei în vederea organizării manifestărilor de la art.II; 

b. să promoveze manifestările pe site- ul propriu.  

 

4.2.Obligaţiile Inspectoratul Scolar Judetean Neamt: 

a. să cheltuiască suma alocată de Orasul Tirgu Neamţ pentru acoperirea, în mod exclusiv, a 

cheltuielilor necesare organizării evenimentelor, conform adresei nr.2403/06.03.2017-

3854/07.03.2017; 



b.  să promoveze imaginea judeţului Neamţ si a Orasului Tirgu Neamţ în cadrul 

evenimentului; 

c. să transmită Orasului Tirgu Neamţ documentele legate de modul de cheltuire a sumelor 

alocate de către acesta, în termen de 15 zile de la data încheierii evenimentului. 

 

V. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
 

 În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor ce ar putea apărea între părţile prezentului 

acord nu este posibilă pe cale amia                                                 

bilă, ele vor fi supuse  spre soluţionare instanţelor de drept comun competente. 

VI. CLAUZE FINALE 
 

6.1. Completările si modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile si opozabile părţilor 

decât dacă sunt făcute prin acte adiţionale semnate de către ambii asociaţi. 

6.2. Prezentul acord a fost încheiat într- un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru 

fiecare membru asociat. 

 

 

Orasul Tirgu Neamt      Inspectoratul Scolar Neamt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


