
ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.79  DIN 26.04.2018 

    

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 Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Tirgu Neamt …………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

II. OBIECTUL ASOCIERII 
 

 Obiectul asocierii îl constituie sutinerea financiara de catre autoritatea locala a proiectului 

„Dincolo de cuvinte, suntem noi, copii speciali” din cadrul Concursului National din Strategia 

nationala de actiune Comunitara- faza regionala; 

 

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 3.500 lei organizării manifestărilor de la art.II, conform adresei nr. . 

726/26.03.2018 – 4573/27.03.2018  , pentru data de 05 mai 2018; 

b) suma va fi deconta in doua transe : 

 prima transa de 2.450 lei, reprezentand 70% din contributia Orasului Tirgu Neamt 

pana la data de 03 mai 2018; 

 a doua transa de 1.050 lei, reprezentand 30% pana la data de 11 mai 2018, sub 

conditia justificarii primei transe. 

 

4.2.Obligaţiile Clubului Sportiv Scolar Tirgu Neamt: 

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

cheltuielilor necesare organizării evenimentelor, conform adresei nr. 726/26.03.2018 – 

4573/27.03.2018  (activitatea de „fond de premiere pentru concursuri”); 



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, pana la data de 11 mai 2018. 

 

V. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
 

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

acord nu este posibilă pe cale amiabilă, 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 Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva                                       

Tirgu Neamt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


