
                                  Anexă la H.C.L. nr. 257 din 26.11.2018 
 

       Municipiul Roman      Club Sportiv Municipal Roman
  
  

          ACORD DE ASOCIERE 
 

 I. PĂRȚILE ASOCIERII 

1.1 Municipiul Roman, cu sediul în Roman, Piața Roman-Vodă nr. 1, județul Neamț, 
reprezentat prin dl. Lucian-Ovidiu Micu, primar,  
și 
1.2  Club Sportiv Municipal Roman, cu sediul în Municipiul Roman, Piaţa Roman-
Vodă nr.1, Etaj II, camera 62, judeţul Neamţ, cod fiscal: 35364691, telefon/fax: 
0233.734.367, adresa e-mail csmroman@primariaroman.ro, reprezentat prin dl. 
Constantin-Costea Cudalb, director, 

 
 II. OBIECTUL ASOCIERII 

Obiectul asocierii îl constituie colaborarea Municipiului Roman cu Club 
Sportiv Municipal Roman, pentru organizarea manifestărilor sportive „Cupa 
Centenar” la disciplinele minifotbal și înot, în perioada noiembrie - decembrie 2018. 

 
           III. DURATA ASOCIERII 

    Acordul de asociere se încheie pentru perioada 26.11.2018 – 31.12.2018.  
 
   IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR 

4.1. Obligațiile Municipiului  Roman:  

a. să asigure sumele necesare pentru bareme de arbitraj și să achiziționeze cupe, 
medalii, panglici tricolore, diplome, trofee, mingi de fotbal, tricouri personalizate 
pentru premierea pe categorii de vârstă, masculin și feminin; 
b. să asigure gratuit accesul la Sala Sporturilor Roman pentru organizatori, 
participanți și însoțitorii concurenților la competiția de minifotbal, în perioada 
26.11.2018–20.12.2018; 
c. să asigure gratuit accesul la Bazinul de Înot pentru organizatori, participanți și 
însoțitorii concurenților la concursul de înot, în perioada 1.12.2018–2.12.2018, în 
intervalul orar 09.00-14.00; 
d. să asigure gratuit utilitățile de la Bazinul de Înot și de la Sala Sporturilor pentru 
buna desfășurare a competițiilor sportive; 
e. să notifice evenimentele către Poliţia Locală, Jandarmerie, S.V.S.U. Roman, 
Poliţia Națională, în conformitate cu dispozițiile legale; 
f. să asigure asistența medicală pe perioada evenimentelor. 
4.2. Obligațiile Club Sportiv Municipal Roman:  

a. să permită gratuit accesul la Sala Sporturilor Roman pentru organizatori, 
participanți și însoțitorii concurenților la competiția de minifotbal, în perioada 
26.11.2018–20.12.2018;  
b. să permită gratuit accesul la Bazinul de Înot pentru organizatori, participanți și 
însoțitorii concurenților la concursul de înot, în perioada 1.12.2018–2.12.2018, în 
intervalul orar 09.00-14.00; 
b. să asigure resursa umană necesară pentru organizarea și desfășurarea competiției 
de minifotbal, în perioada 26.11.2018–20.12.2018 și a concursului de înot, în 
perioada 1.12.2018–2.12.2018; 
c. să se asigure că toți concurenții înscriși în concurs sunt apți din punct de vedere 
medical, au luat la cunoștință de regulamentul de organizare a concursului și au 



acceptul părinților/tutorilor copiilor pentru participarea la concurs, 
d. să coordoneze activitățile competiționale, pentru realizarea obiectului asocierii; 
e. să asigure curățenia pe perioada desfășurării evenimentului. 

 
          V. ÎNCETARE A ASOCIERII  

 Asocierea încetează în următoarele situații: 
a. expirarea duratei de asociere 

b. hotărârea comună a membrilor asociați; 
c. hotărârea definitivă și  irevocabilă a unei instanțe judecătorești; 
d. denunțarea unilaterală de către unul dintre membrii asociați, cu un preaviz de 30 de 
zile; 
e. alte cauze prevăzute de lege. 
 

      VI. RĂSPUNDERE A PĂR ȚILOR  

6.1. Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-1 execute 
întocmai și întru totul cu bună credință. 
6.2. Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui 
acord. 
 

VII. SOLU ȚION ARE A LITIG IILOR  
7.1. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor ce ar putea apărea între părțile 
prezentului acord nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare 
instanțelor de drept comun competente. 
 

VII. CL AU ZE FINAL E  
8.1. Completările și modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile și opozabile 
părților decât dacă sunt făcute prin acte adiționale semnate de către ambii asociați. 
8.2. Prezentul acord a fost încheiat astăzi _____________ într-un număr de 2 
exemplare, câte unul pentru fiecare membru asociat.  
 
      Municipiul Roman                     Club Sportiv Municipal Roman
                           
                Primar,           Director,  
     
    Lucian-Ovidiu Micu               Constantin-Costea Cudalb                 
 

             Secretar,                 Contabil Şef,             
   Gheorghe Carnariu        Tatiana Nicoleta Dănilă 
              
 
 

      Director Economic,         Șef Serviciu Baze Sportive        
  Ciprian Dorin Alexandru                 Mihai Cristea 
 
 

  Director Executiv,  
Direcția Juridică și Administrație Publică 
 Camelia Rusu 
 
      Șef SOECCÎMMIT, 
       Mihai Bîrjovanu 
 
Nr.______/_____________          Nr._______/___________         


