
Anexa la HCL nr. 52 din 27.02.2018 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
 
  

Nr.                                                                                                            Nr. 

Articolul 1- Părţile contractante 

ORASUL TIRGU NEAMT- unitate administrativ teritorială cu personalitate juridică, având sediul în Str. 
Ştefan cel Mare, nr. 62,  Tîrgu Neamţ, tel. 0233/790245, fax. 0233/790508, având codul de înregistrare fiscală 
2614104, cont deschis la Trezoreria Tîrgu Neamţ, reprezentat legal  prin Primarul Oraşului Tîrgu Neamţ, Harpa 
Vasilică  

 Si 

COMPLEXUL MUZEAL JUDETEAN NEAMT, cu sediul social in Piatra Neamt, Str. M. Eminescu, nr.10, 
avand CUI 2613400 si cont bancar IBAN nr. RO94TREZ24G670303203030X, deschis la Trezoreria Piatra 
Neamt, reprezentata prin director Dr. Nicola Ciprian-Dorin  

in calitate de Parteneri, in temeiul cererii nr. ……………….. si a raspunsului nr. ……………………….. 

 
Articolul 2 – Obiectul 
 
Obiectul contractului îl reprezintă  activitatile desfasurate cu ocazia manifestarilor prilejuite de Zilele „Ion 
Creanga”, editia a XLVlll-a, in perioada 01-03 martie 2018. Complexul  Muzeal Judetean Neamt participa cu o 
valoare de …………… lei , iar autoritatea locala sustine financiar activitatile cu suma de 11.500 lei. 
 
Articolul 3 - Durata acordului de parteneriat 
 
3.1. Contractul se încheie  începând cu data de …………… până la data finalizării evenimentului, respectiv 
……………. 
 
Articolul 4 – Obligatiile partilor 
 
COMPLEXUL MUZEAL JUDETEAN NEAMT: 

o asigura o buna comunicare intre parteneri, aloca fondurile necesare conform bugetului acceptat al 
evenimentului ( ………………….) , in limita sumei de ……………… lei; 

o furnizarea tuturor informațiilor și a datelor (către Orasul Tirgu Neamt- Partener), care sunt necesare 
pentru  a coordona și a monitoriza evenimentul; 

o asigura promovarea proiectului si diseminarea rezultatelor; 
o va promova partenerii pe toate materialele publicitare; 
o notificarea partenerului (Orasul Tirgu Neamt) privind orice factori care ar putea afecta în mod negativ 

desfasurarea evenimentului; 

ORASUL TIRGU NEAMT: 
o asigura o buna comunicare intre parteneri, aloca fondurile necesare conform bugetului acceptat al 

evenimentului ( adresa ……………..) in limita sumei de 11.500 lei . 
o furnizarea tuturor informațiilor și a datelor (către Orasul Tirgu Neamt- Partener), care sunt necesare 

pentru  a coordona și a monitoriza evenimentul; 
o asigura promovarea proiectului si diseminarea rezultatelor; 
o va promova partenerii pe toate materialele publicitare; 
o notificarea partenerului (Orasul Tirgu Neamt) privind orice factori care ar putea afecta în mod negativ 

desfasurarea evenimentului; 
o se obliga sa puna la dispozitie spatiul de desfasurare a evenimentului cultural  -Casa Culturii „Ion 

Creanga” 

Articolul 5 - Cooperarea cu terțe părți 
 
Nici una dintre parti  nu va avea dreptul de a transfera drepturile și obligațiile sale ce se nasc în urma incheierii  
prezentului acord de parteneriat. 
 
 
 
Articolul 6 - Comunicare si Publicitate 



 
Partenerii evenimentului trebuie să pună în aplicare măsurile de publicitate și comunicare. Formele de publicitate 
trebuie sa fie in concordanta cu principiile comerciale si cu legislatia in vigoare din Romania. 
 
Articolul 7 - Modificări, retrageri și dispute 
 
Orice modificare a prezentului acord de parteneriat va face obiectul unui act adițional la acest acord.Partenerii 
evenimentului sunt de acord să nu se retragă din proiect cu excepția situației când există motive inevitabile 
pentru aceasta.În cazul oricăror dispute între ei, partile sunt obligate să opteze pentru o soluționare pe cale 
amiabilă.Orice dispută legală care ar putea rezulta din sau în legătură cu acest acord de parteneriat se va judeca 
în conformitate cu legislatia romana in vigoare. 
 
Articolul 8 - Limba utilizată 
 
Limba utilizată pentru acest parteneriat este limba romana.  
 
Articolul 9 - Legislație și Forță Majoră 
 
 Acest acord de parteneriat este guvernat de legea romana. Nici o parte semnatară nu poate fi trasă la răspundere 
pentru nerespectarea obligațiilor care decurg din prezentul acord de parteneriat dacă aceasta a fost cauzată de 
situații de forță majoră. 
 
Articolul 10 - Dispoziții finale 
 
Acest acord de parteneriat poate fi schimbat doar prin act aditional, semnat de către ambele parti.  
Prezentul Acord de parteneriat a fost incheiat astazi, ...................................in 2 exemplare originale.  
                
 
        ORASUL TIRGU NEAMT                                              COMPLEXUL MUZEAL JUDETEAN NEAMT                                           

                   Primar,                                                                                 Director, Nicola Ciprian-Dorin  

              Harpa Vasilică                                                              
      
         Serviciul Juridic,        Directia Buget-Contabilitate 
       Vasiliu Sofica Maria 
 
Directia Buget-Contabilitate 
         Dir. Iosub Ecaterina 
 
 


