
 
        ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.74  DIN 30.03.2018 

 

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, Str. Lt. Drăghiescu, Nr. 4A, Cod. 610125 

Piatra-Neamț, Jud. NEAMȚ,e-mail: isj_neamt@yahoo.com, reprezentat prin prof. Viorel Stan, pe 

de alta parte 

In temeiul HCL NR. …………… privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Scolar in vederea 
realizarii unui proiect de interes public national, se incheie prezentul Acord de asociere 

 

II. OBIECTUL ASOCIERII 
III.  

Obiectul asocierii il constituie realizarea unui proicct de interes public, respectiv organizarea 

Olimpiadei Nationale de Biologie, ce va avea loc în  perioada 01- 06 aprilie 2018. 

 
IV. DURATA ASOCIERII 

 

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

V. OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR 
 

4.1.Obligaţiile Oraşului Tîrgu-Neamt: 

a. să aloce suma de 3.500 lei constand in plata mesei a 350 de participanti , cu ocazia excursiei 

in judetul Neamt in perioada de organizare a Olimpiadei Nationale de Biologie (01- 06 aprilie 

2018); 

 

4.2.Obligaţiile Inspectoratului Scolar Judetean Neamt: 

A) sa asigure desfasurarea in bune conditii a actiunii prevazute; 

B) să promoveze imaginea judeţului Neamţ si a Orasului Tirgu Neamţ în cadrul evenimentului; 

 

 

 

 

 

 



VI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
 

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

nu este posibilă pe cale amiabila, ele vor fi supuse  spre soluţionare instanţelor de                                                                                                                             

drept comun competente. 

VII. 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, 
                PRIMAR ,                                                       

      Vasilică Harpa                                                             
     
  
     Serviciul Juridic, 
 
 
 
Directia Buget-Contabilitate 
           Ec. Iosub Ecaterina 
 
 
                 Viza CFP, 
         Ec. Tanasă Carmen 

 
 
 

 

 
 


