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ACORD DE ASOCIERE 
 

I. PĂRŢILE ASOCIERII 
1.1.  Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra- Neamţ, str.  

Alexandru cel Bun nr. 27, judeţul Neamţ, reprezentat prin domnul Vasile Pruteanu- preşedinte, 
şi 
1.2.  Oraşul Tîrgu Neamţ, prin Consiliul local al Oraşului Tîrgu Neamţ, cu sediul în oraşul Tîrgu 

Neamţ, strada Ştefan cel Mare, nr.62, judeţul Neamţ,  reprezentat prin domnul Decebal Arnăutu - 
primar.  

II. OBIECTUL ASOCIERII 
 Obiectul asocierii îl constituie finalizarea proiectului de extindere a Grădiniţei cu program prelungit 

nr.2 Tîrgu Neamţ, în scopul asigurării condiţiilor de educaţie şi dezvoltare liberă şi armonioasă a 
personalităţii copiilor care frecventează această unitate de învăţământ. 

III. DURATA ASOCIERII 
 Acordul de asociere intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi produce efecte până la 

finalizarea investiţiei. 
IV. OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR 

4.1. Obligaţiile Consiliului Judeţean Neamţ: 
a. să asigure cofinanţarea proiectului cu suma totală de 500.000 lei; 
4.2. Obligaţiile Consiliului Local al Oraşului Tîrgu Neamţ: 
a. să asigure diferenţa rămasă de finanţat necesară realizării lucrărilor aferente obiectivului de investiţii 

prevăzut la art.II; 
b. să execute lucrările impuse de realizarea obiectului asocierii; 
c. să transmită Consiliului Judeţean Neamţ documente din care să rezulte modul de cheltuire a sumelor 

alocate; 
d. să promoveze, prin orice mijloace de publicitate, sprijinul acordat de Judeţul Neamţ, prin Consiliul 

Judeţean Neamţ, la realizarea obiectivului de investiţii şi susţinerea unui nivel ridicat al educaţiei 
pentru copiii din Judeţul Neamţ. 

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 şi modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile şi 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. 
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