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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; 

1.2.  Municipiul Roman prin Consiliul Local al Municipiului 
Roman, cu sediul în Municipiul Roman, Piaţa Roman Vodă nr. 1, Judeţul 
Neamţ,  reprezentat prin domnul Laurenţiu Dan Leoreanu- primar. 

 
II. OBIECTUL ASOCIERII 

 
2. Obiectul asocierii îl constituie construirea unei noi clădiri  în care 

urmează să îşi desfăşoare activitatea Muzeul de Ştiinţele Naturii Roman.  
 

III. DURATA ASOCIERII 
 

3. Acordul de asociere intră în vigoare la data semnării de către ambele 
părţi şi produce efecte pe durata existenţei construcţiei care se realizează. 
 

IV. OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR 
 

IV.1.1. Obligaţiile Consiliului Judeţean Neamţ: 
a. să finananţeze construcţia imobilului  în care urmează să îşi desfăşoare 

activitatea Muzeul de Ştiinţele Naturii Roman; 
b. să obţină toate avizele şi autorizaţia de construire necesare realizării 

construcţiei ce face obiectul acordului de asociere.  
  

4.2 .   Obligaţiile Consiliului Local al Municipiului Roman: 
a. să realizeze şi să pună la dispoziţia Consiliului Judeţean Neamţ studiul de 

fezabilitate şi proiectul tehnic referitoare la realizarea investiţiei care 
face obiectul asocierii; 

b. să transmită în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ terenul pe care 
se va construi clădirea, pe durata existenţei construcţiei; 

c. să execute racordurile la reţelele de utilitate publică, pentru clădirea care 
se va construi.   

 



 V.     DREPTURILE ASOCIAŢILOR 
 

5.1. Drepturile Judeţului Neamţ: 
a.  devine proprietarul construcţiei după finalizarea acesteia. 

 
5.2. Drepturile Municipiului Roman: 
a.  îşi menţine dreptul de proprietate asupra terenului transmis în 

administrare Consiliului Judeţean Neamţ, pe durata existenţei construcţiei. 
 
 

VI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
 
 6.  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. 
 
 

VII. CLAUZE FINALE 
 
 7.1. Completările şi modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile şi 
opozabile părţilor decât dacă sunt făcute prin acte adiţionale semnate de către 
ambii asociaţi. 
 7.2. Prezentul acord a fost încheiat într- un număr de 2 (două) exemplare, 
câte unul pentru fiecare membru asociat. 
 
 
 
 
     CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ              CONSILIUL LOCAL AL  

              MUNICIPIULUI ROMAN 
 
 
 
  PREŞEDINTE  PRIMAR 
 
 

 


