
                                                                                  Anexa la HCL nr.150 din 19.07.2018 

 

Acord de parteneriat 

I. Parti 
 
Oraşul Tirgu Neamt, prin Politia Locala Tg. Neamt, avand sediul in B-dul Stefan cel Mare, 
Nr. 62, telefon/fax: 0233-790.245 / 0233-790.508, cod fiscal: 2614104, cont: 
RO27TREZ49324700220XXXXX deschis la Trezoreria Tirgu Neamt, reprezentata prin 
Harpa Vasilică-Primar, pe de o parte 
 
Si 
 
Spitalul Or\[enesc Sf. Dimitrie Tg. Neamt, cu sedul in str..........nr......., 
tel.............reprezentat prin Dr. ......................... 
 
In calitate de parteneri 
 

In temeiul HCL NR.        din                        privind aprobarea unui Acord de parteneriat 
`ncheiat `ntre Poli]ia local\ a ora[ului T`rgu Neam] [i Spitalul or\[enesc ,,Sf^ntul Dimitrie’’ 

 
au convenit incheierea prezentului Acord de parteneriat 

 
II.OBIECTUL PARTENERIATULUI 

 

        Obiectul parteneriatului îl constituie  prestarea serviciilor de pază, la  Spitalul Orasenesc 
Sf.Dimitrie Tg. Neamt, a bunurilor [i obiectivelor, conform prevederilor art.6 litera ,,h’’ din 
Legea nr.155/2010, de catre Politia Locala Tg. Neamt [i cu respectarea prevederilor legale în 
materie, în vigoare. 

III.      DURATA PARTENERIATULUI 

       Acordul de parteneriat intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi si produce 
efecte pe perioada nedeterminata (pana la intrarea in vigoare a unor dispozitii contrare). 

IV. Executarea contractului  
 
 4.1.Contractul începe să producă efecte după semnarea lui de către ambele părţi.  
 

V.OBLIGAŢIILE PARTENERILOR: 
 
5.1.Obligaţiile Oraşului Tîrgu-Neamt, prin Politia Locala Tg. Neamt: 

1.-asigurarea pazei bunurilor [i obiectivelor Spitalului orasenesc ,,Sfantul Dimitrie’’ T^rgu 
Neamt; 
2.-asigurarea men]inerii ordinii [i lini[tii publice `n obiectiv; 
3.-respectarea reglement\rilor interne ale spitalului; 
4.-interven]ia la anumite solicit\ri, pentru men]inerea ordinii [i lini[tii publice [i cooperarea cu 
celelalte institu]ii de men]inere a ordinii [i lini[tii publice; 
5.- executarea    serviciile    prevăzute    în   acordul de parteneriat cu profesionalism [i 
promtitudine;  
6. asigurarea resurselor umane, materiale, echipamentele [i altele asemenea, cerute de [i pentru 
executarea acordului;  



7. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execu]ia serviciilor în conformitate cu specificul 
activitatii. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor [i metodelor 
utilizate, cât [i de calificarea personalului folosit pe toată durata acordului.  
 
5.2.Obligaţiile Spitalului Orasenesc Sf.Dimitrie Tg. Neamt: 

1.- să pună la dispoziţia partenerului orice facilităţi [i/sau informaţii pe care acesta le consideră 
necesare îndeplinirii prevederilor acordului; 
2.-  s\ sesizeze/propun\ m\suri pentru realizarea `n condi]ii bune a parteneriatului; 
3.-  s\ asigure, `n caz de urgen]\, sprijinirea partenerului cu personalul propriu; 
4.- s\ utilizeze fondurile economisite [i a celorlalte venituri, numai cu aprobarea autorit\]ii 
locale;  

 
VI. Modificarea, suspendarea şi rezilierea contractului  

6.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului. 

 
  VII SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

     În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor ce ar putea apărea între părţile prezentului acord nu 
este posibilă pe cale amia                                                                                                   
bilă, ele vor fi supuse  spre soluţionare instanţelor de drept comun competente. 

VIII Limba care guvernează contractul 
19.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
IX Comunicări 
9.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris [i înregistrată atât în momentul transmiterii cât [i în momentul primirii. 
9.2. Comunicările între părţi se pot face [i prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
X. Legea aplicabilă contractului 
  10.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

 XI .CLAUZE FINALE 

  11.1. Completările [i modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile [i opozabile părţilor 
decât dacă sunt făcute prin acte adiţionale semnate de către ambii asociaţi. 

 11.2. Prezentul acord a fost încheiat într- un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru 

fiecare partener. 

Oraşul Tirgu Neamt, prin Politia Locala Tg. Neamt         Spitalul Or\[enesc Sf.Dimitrie Tg. Neamt 

 

 

 


