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ACORD DE ASOCIERE 
 

                     
                                                   I.PĂRTILE ASOCIERII 

 
1.1.  Judetul Neamt prin Consiliul Judetean Neamt, cu sediul în municipiul Piatra- Neamt, str. 
Alexandru cel Bun nr. 27, judetul Neamt, reprezentat prin domnul Ionel Arsene- presedinte, 
si 
1.2.  Oraşul Tîrgu-Neamţ prin Consiliul local al Oraşului Tîrgu-Neamţ, cu sediul în oraşul 
Tîrgu-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 62, judeţul Neamţ,  reprezentat prin domnul Vasilicà Harpa - 
primar.  

 
 

                                             II.   OBIECTUL ASOCIERII 
 

           Obiectul asocierii îl constituie achizitionarea de aparatura medicala ( instalatii de sterilizare) 
necesara Spitalului Orasensc „Sf.Dimitrie” Tirgu Neamt, judetul Neamt” in anul 2017 in scopul 
asigurarii serviciilor medicale de urgenta de calitate pentru populatie. 
 
                                             III.        DURATA ASOCIERII 
 
          Acordul de asociere intră în vigoare la data semnării de către ambele părti si produce efecte 
până la data 30 decembrie 2017. 
 
                                             IV.    OBLIGATIILE ASOCIATILOR 

 
a. 4.1. Obligatiile Consiliului Judetean Neamt: 

a. să aloce suma de 200.000 din bugetul Judetului Neamt pe anul 2017,in vederea realizarii 
obiectului asocierii de la pct.ll, numai la solicitarea scrisa a unitatii administrativ-teritoriale, 
formulata pana cel tarziu la data de 15 noiembrie 2017 , pe baza documentelor justificative din care 
sa rezulte obligatii de plata (contract, preocese verbale de receptie semnate de persoanele in drept , 
situatii de lucrari, facturi, etc.)prezentate la Directia generala buget-finante din cadrul Consiliului 
Judetean Neamt;suma va fi alocata in termen de 10 zile lucratoare de la primirea documentelor 
precizate, sub conditia acceptarii sumelor la plata. 

b. 4.2. Obligatiile Consiliului local al Oraşului Tîrgu-
Neamţ: 

a. să cheltuiască suma alocată de Consiliul Judetean Neamt in vederea realizarii obiectului 
asocierii de la pct.ll, respectiv achizitionarea de aparatura medicala ( instalatii de sterilizare) 
necesara Spitalului Orasensc „Sf.Dimitrie” Tirgu Neamt, judetul Neamt” in anul 2017; 
b. sa raspunda de modul de cheltuire a sumei alocate; 
c. sa inregistreze distinc in contabilitatea proprie suma primita de la Consiliul Judetean Neamt 
si sa tina evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor 
justificative a sumei decontate de la Consiliul Judetean Neamt, conform prevederilor legale; 
d. sa prezinte pana la data de 30.12.2017, Directiei generale buget finante din cadrul 
Consiliului Judetean Neamt, documente justificative din care sa rezulte modul de cheltuire a sumei , 
in forma si structura prevazute in anecele nr.1-3 la prezentul acord de asociere; 
e. sa restituie sumele neacceptate pentru decontare, in termen de 15 zile de la data instiintarii in 
scris de catre Directia generala buget finante din cadrul Consiliului Judetean Neamt 



f. sa permita Compartimentului audit public intern sin cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judetean Neamt verificarea modului de cheltuire a sumelor acordate de Consiliul 
Judetean Neamt. 
 
                                             V.INCETAREA ASOCIERII 
 
Asocierea inceteaza in urmatoarele situatii: 

 Expirarea duratei de asociere; 
 Hotararea comuna a membrilor asociatiei; 
 Hotarare definitiva si irevocabila a unei instante judecatoresti; 
 Denuntarea unilaterala de catre unul dintre membrii asociati, cu respectarea unui preaviz de 

30 de zile; 
 Alte clauze prevazute de lege; 

 
                                               VI.RASPUNDEREA PARTILOR 
 
6.1 Prezentul inscris serveste interesul comun al partilor care se obliga sa-l execute intocmai si intru 
totul cu buna credinta; 
6.2 Partile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asipra derularii acestui acord; 
6.3 Consiliul Local al Orasului Tirgu Neamt isi va asuma intreaga responsabilitate cu privire la 
obligatiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse tertelor parti 
pe perioada derularii acordului sau ce o consecinta a derularii unei terte parti; 
6.4 Consiliul Local al Orasului Tirgu Neamt isi asuma integral raspunderea pentru prjudicile 
cauzate din culpa sa atat Consiliului Judetean Neamt, tertilor, organismelor care participa la 
derularea acordului , act si contractantilor sai pe tot parcursul derularii acordului; 
6.5 Consiliul Local al Orasului Tirgu Neamtraspunde pentru veridicitatea, realitatea ,legalitatea si 
corectitudinea tuturor documentelor prezentate Consiliului Judetean Neamt, in vederea indeplinirii 
prevederilor prezentului acord. 
 
                                             VII.SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
 
        In cazul in care rezolvarea neintelegerilor ce ar putea aparea intre partile prezentului acord nu 
este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare instantelor de drept comun 
competente. 

 
VIII.CLAUZE FINALE 

 
 
            8.1 Completările si modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile si opozabile 
părtilor decât dacă sunt făcute prin acte aditionale semnate de către ambii asociati. 
           8.2  Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru 
fiecare membru asociat. 
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