
                                                                                                        ANEXA la HCL nr.190 din 09.06.2017 
 

Orasul Tirgu Neamt                                                                          Asociatia ”Valea Ozanei” 
 
Nr………./…………                                                                                     Nr………./…………. 

 
        ACORD DE PARTENERIAT 

 
 

ORASUL TIRGU NEAMT, cu sediul în Orasul Tirgu Neamţ, str. Stefan cel Mare, nr.62, 
judeţul Neamţ, CUI 2614104, cont IBAN RO08TREZ24A675000203030X deschis la Trezoreria 
Tirgu Neamt, reprezentat prin domnul primar ,Harpa Vasilicã  

si 
 

Asociatia ”Valea Ozanei” , cu sediul în Oras Tirgu Neamt, ……………………………., 
jud. Neamt, având cod unic de înregistrare .............. cont bancar ………………………………….. 
deschis la ……………………, reprezentata prin reprezentant legal 
…………………………………..,  

 
1.Obiectul: 
 

Obiectul parteneriatului îl reprezintă participarea in calitate de parteneri, Orasul Tîrgu-
Neamţ si Asociatia ”Valea Ozanei” in vederea sustinerii manifestarilor prijeluite de Zilele Cetatii 
Neamt 2017 ce se vor desfasura in perioada 30 iunie 2017 - 01 iulie 2017, prin care asociatia in 
acest scop, va conduce, va supraveghea si va desfasura activitatile cuprinse in cadrul 
Festivalului Ceaunul Fermecat, a caror executare ii revin nemijlocit si va asigura cazarea si masa 
artistilor participanti. 
 
 
2.Durata acordului: 
 Prezentul acord se realizează pe durata organizării prealabile si desfăsurării activitatilor, 
până la finalizarea efectivă a îndeplinirii obligatiilor care le revin celor două părti, intrând în 
vigoare odată cu semnarea si înregistrarea sa de către ambele părti.    
 

3.Principii de colaborare 
Principiile care stau la baza prezentului contract sunt transparent, initiativa, 

implicarea, colaborarea, perseverenta, echitatea, competenta, responsabilitatea, non partizanatul s.i 
respectarea legislatiei in vigoare. 
 
 
4.Drepturi şi obligaţii ale partenerilor 
 
 Participarea la activităţile organizate de una din cele două părţi, precum şi propunerile 
pentru modificări ale acordului de parteneriat trebuie informate în prealabil şi convenite de comun 
acord . 
 Partenerii vor colabora pentru a furniza auditorilor toate informatiile necesare. 
 
Asociatia ”Valea Ozanei”: 
a) sa organizeze evenimentul Festivalului Ceaunul Fermecat in perioada in perioada 30 iunie 
2017 - 01 iulie 2017; 
b) sa se asigure ca organizarea evenimentului se va desfassura in cele mai bune conditii, cu 
respectarea legislatiei in vigoare; 



c) sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, financiare, 
instalatiile, echipamentele ssi alte asemenea, necesare organizarii ssi desfas.urarii 
activitatilor    incluse    in    realizarea    evenimentului Festivalului Ceaunul Fermecat ; 
d) sa asigure promovarea evenimentului si sa faca referire pe aceste materiale ca evenimentul 
se organizeaza in parteneriat cu  Orasul Tirgu Neamt si Consiliul Local al Orasului; 
e) sa suporte exclusiv costurile ocazionate de organizarea evenimentului Festivalului Ceaunul 
Fermecat, in perioada 30 iunie 2017 - 01 iulie 2017; 
f) sa asigure cazarea si masa artistilor implicate in activitatile ce se vor desfasura cu ocazia evenimentului 
“Zilele Cetatii Neamt”-2017; 
g) sa   nu   implice   financiar   Orasul Tirgu Neamt   in   ce   priveste   costurile 
evenimentului din prezentul acord; 
h) sa suporte toate riscurile si sa achite reparatiile necesare in cazul realizarii 
unor pagube materiale cauzate bunurilor proprietatea Orasului Tirgu Neamt, 
precum si  tertelor persoane impreuna cu   bunurile acestora care au  suferit  
prejudicii create direct sau  indirect din activitatille cuprinse in evenimentului Festivalului 
Ceaunul Fermecat; 
h) sa foloseasca in zona desfasurarii evenimentului numai autovehiculele strict necesare pentru 
buna desfasurare a acestuia; 
i)   sa  obtina  avizele  si   autorizatiile  necesare  desfasurarii   evenimentului   pe cheltuiala 
exclusiva a organizatorului; 
1) sa obtina toate celelalte avize si autorizatii de la institutii de profil, in vederea desfasurarii in 
conditii legale a evenimentului enuntat; 
m) sa asigure obtinerea notificarilor privind comercializarea bauturilor, bere, produse 
alimentare (preambalate sau  preparate)  de la Directia de Sanatate Publica si de la Directia 
Sanitar Veterinara - pentru produsele de origine animala; 
n) sa asigure mijloacele necesare in vederea apararii impotriva incendiilor pe toata durata 
desfasurarii evenimentului; 
 
ORASUL TIRGU NEAMT 
a) sa asigure in mod exclusiv si gratuit spatiul de desfasurare a evenimentului Festivalului 
Ceaunul Fermecat in perioada 30 iunie 2017 - 01 iulie 2017, in Parc Cetate; 
b) sa   sprijine    actiunile    intreprinse    pentru    organizarea    si    promovarea evenimentului; 
c) sa permita racordarea la sursa de alimentare cu energie electrica si sa achite contravaloarea 
consumului de energie elctrica ; 
c) sa asigure libera trecere si acces in zonele de desfasurare a  evenimentului, pentru  
transportatorii   si  furnizorii   sai,  ce  asigura montarea  si   demontarea elementelor logistice, cat 
si aprovizionarea; 
d) sa asigure ordinea publica in conformitate cu Legea nr. 60/1991 cu sprijinul organelor 
abilitate in perioada 30 iunie 2017 - 01 iulie 2017; 
e) sa comunice Serviciului de Ambulanta, Biroului Rutier Tirgu Neamt, Gruparii de 
Jandarmi Mobile Tirgu Neamt , Inspectoratului de Jandarmi Judetean,  Inspectoratului Judetean de 
Politie Neamt,  Politia Locala Tirgu Neamt si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al 
Judetului Neamt - manifestarile ce vor avea loc, in vederea acordarii sprijinului prin asigurarea 
de asistenta si personal de specialitate, in perioada desfasurarii evenimentului; 
h) sa asigure toalete ecologice in locurile de desfasurare a evenimentelor, precum si igienizarea lor; 



i) sa asigure prin intermediul operatorului de salubritate amplasarea de pubele in locurile de 
desfasurare a evenimentelor, curatenia amplasamentelor si colectarea deseurile rezultate, cu 
personal specializat in servicii de curatenie, in perioada 30 iunie 2017 - 01 iulie 2017. 

5. Monitorizare si control 
 
           Asociatia ”Valea Ozanei” se obliga sa furnizeze Orasului Tirgu Neamt prin Consiliul 
Local toate informatiile referitoare la derularea prezentului acord, acesta avand dreptul sa 
solicite oricand informatii , asociatia fiind obligata sa raspunda in scris oricarei solicitari in 
termen de 5 zile lucratoare. 

 Deasemeni are obligatia de a prezenta Consiliului Local un raport in termen de 5 ( cinci) 
zile , la finalul desfasurarii evenimentului, prin care sa justifice ce chetuieli a asigurat cu masa si 
cazarea artistilor implicati in desfasurarea evenimentului. 

6. Raspunderea partilor 
Pentru pagubele produse uneia dintre parti prin nerespectarea totala sau partiala, sau 

pentru executarea defectuoasa a vreuneia dintre clauzele acordului, partea vinovata se 
obliga sa plateasca despagubiri echivalente cu costurile prejudiciului. 

7. Forta majora 
Asa cum este definita de lege apara de raspundere Partea care o invoca. 

8. Incetarea acordului 
Prezentul accord inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei 

instante ]udecatoresti, in cazul in care una dintre parti: 
      a)  nu    respecta   clauzele   contractuale   sau    le   indeplineste   in   mod necorespunzator; 
     b) se afla in imposibilitatea de a realiza obiectul intelegerii, 
     c) prin acordul comun al partilor. 
 
9. Dispoziţii finale 
 

Dispozitiile prezentului contract se pot modifica prin acte aditionale si se pot completa cu 
deciziile comune ale partilor semnatare. 

Comunicarile scrise se vor face la adresele sediilor partilor contractante. 
Prezentul contract contine ……………………. pagini si s-a incheiat intr-un numar de 

2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi .......................................... , data 
semnarii lui. 
 
 
 
 
 Orasul Tirgu Neamt                                                                Asociatia ”Valea Ozanei” 
                 Primar, 
          Harpa Vasilicã                                        
 
 
 
 
     Avizat pentru legalitate 
 


