Ane xă la H.C.L. nr. 215 din 27.09.2018

MUNICIPIUL ROM AN

UNIUNEA GENERALĂ A PENSIONARILOR
FILIALA ROM AN

ACORD DE PAR TENERIAT

I. PĂRȚILE ACORDULUI DE PARTENERIAT
1.1 M unicipiul Ro man, cu sediul în Ro man, Piața Ro man-Vodă nr. 1, județul Neamț,
reprezentat prin dl. Luc ian-Ovidiu Mic u, primar
și
1.2 Uniune a Gene rală a Pe nsionarilor din România, filiala Roman, cu sediul în
Ro man, judeţul Neamţ, Str. Păcii nr. 56, tel. 0333.111.021, reprezentat prin do mnul
Vasile Leoreanu– Președinte.
II. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT
Obiectul Acordului îl constituie colaborarea Municipiului Roman cu Uniune a
Ge ne rală a Pe nsionarilor din România, filiala Roman, în vederea organizării Zile i
Internaționale a Pe rsoanelor Vârstnice 2018.
III. DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT
Acordul de colaborare se încheie pentru perioada 28.09.2018 – 30.10.2018.
IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
4.1. Obligațiile Municipiului Ro man:
a. să aloce suma de 2.000 le i în vederea realizării obiectului asocierii de la art. II, pentru
acoperirea parțială a cheltuie lilor de organizare a manifestării festive prilejuite de Ziua
Internaționa lă a Persoanelor Vârstnice 2018.
4.2. Obligațiile Uniunii Gene rale a Pe nsionarilor din Româ nia, filiala Roma n:
a. să orga nizeze ma nifestarea prilejuită de Ziua Internaționa lă a Persoanelor Vârstnice
2018, inclusiv masa festivă organizată cu această ocazie.
b. să nominalizeze în mijloacele de promovare a evenimentului: Primăria Municipiului
Ro man și Consiliul Local al Municipiului Ro ma n
c. să prezinte documente justificative privind cheltuielile cu masa festivă, în forma și
structura solicitată de Direcția Econo mică a Municip iului Ro man (factură, dia gra mă de
masă, me niu), cu mențiunea că sumele justificate nu au mai fost decontate la alt
fina nțator,
d. să permită Compartimentului audit public intern din cadrul aparatului de specia litate
al Municip iului Roman verificarea documentelor justificative;
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V. ÎNCETAR EA ACORDULUI DE PAR TEN ERI AT
Colaborarea încetează în următoarele situații:
a. expirarea duratei de asociere;
b. hotărârea comună a Părților;
c. hotărârea definitivă și irevocabilă a une i instanțe judecătorești;
d. denunțarea unilaterală de către una dintre Părți, cu un preaviz de 30 de zile;
e. alte cauze prevăzute de lege.
VI. RĂS PUND EREA PĂRȚI LOR
6.1. Prezentul înscris servește interesul co mun al părților care se obligă să-l execute
întocma i și întru totul cu bună credință.
6.2. Părțile se obligă să urmărească și să se informe ze reciproc asupra derulării acestui
acord.
6.3. Uniunea Generală a Pensionarilor din România, filia la Ro man își va asuma întreaga
responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale și în raport cu terțe părți, inclusiv pentru
daune de orice natură aduse terțelor părți pe perioada derulării acordului sau ca o consecință
a derulării acordului.
6.4. Uniunea Generală a Pensionarilor din România, filia la Roman își va asuma integral
răspunderea pentru prejudic iile cauzate din culpa sa, atât Consiliului Local al
municip iului Ro man, terților, organismelor care participă la derularea acordului, cât și
contractanților săi pe tot parcursul derulării acordului.
6.5. Uniunea Generală a Pensio narilor din Ro mânia, filia la Roma n răspunde pentru
veridic itatea, realitatea, legalitatea și corectitudinea tuturor documente lor prezentate
Consiliului Local al municip iului Ro man în vederea îndeplinirii prevederilor prezentului
acord.
VII. SOLUȚI ON AR EA LITI GII LOR
7.1. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor ce ar putea apărea între părțile prezentului
acord nu este posib ilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor de
drept co mun competente.
VII. CLAUZE FINALE
8.1. Comp letările și modificările aduse prezentului acord nu sunt va labile și opozabile
părților decât dacă sunt făcute prin acte adiționale semnate de către amb ii asociați.
8.2. Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul
pentru fiecare me mbru asociat.
Municip iul Roma n

Uniunea Generală a Pensionarilor din România,
filiala Ro ma n

Primar,
Lucian-Ovid iu Micu

Președinte,
Vasile Leoreanu

Secretar,
Gheorghe Carnariu
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Director Econo mic,
Ciprian Dorin Ale xandru

Șef Birou Juridic Contenc ios,
Corina Popa

Șef SOECCÎMMIT,
Mihai Bîrjovanu

Nr._________/_____________

Nr._________/_____________
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