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 Municipiul Roman                                                        Grupul de iniţiativă 

Nr. ____/__.03.2013                                                        „Divano Romano” 

                                                                                       Nr. ____/__.03.2013 

 

 

 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 
 

 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Municipiul Roman, având sediul social în municipiul Roman, Piaţa 

Roman Vodă, nr. 1, reprezentat prin Primar Laurenţiu Dan Leoreanu, codul 

fiscal nr. 13315590 şi Grupul de Iniţiativă „Divano Romano” cu sediul în 

Municipiul Roman, str. Roman Vodă, nr. 1, prin reprezentantul legal preşedinte 

Stan Simion.   

 

II. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Acordul de parteneriat se încheie cu respectarea prevederilor Legii        

nr. 178/2010 şi  are ca scop asigurarea cofinanţării în vederea 

implementării proiectului „Sera de legume „Divano Romano” în 

Municipiul Roman.  

2. Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile 

părţilor, contribuţia fiecărei părţi la cofinaţarea cheltuielilor totale, 

precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor 

aferente proiectului „Sera de legume „Divano Romano” în municipiul 

Roman” finanţat prin „Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane” – „Antreprenoriatul social, o şansă pentru 

comunităţile de romi” cu ID 47678, Contract de finanţare POSDRU 

84/6.1/S/47678, Axa prioritară 6 – „Promovarea incluziunii sociale”, 

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale în 

scopul pregătirii şi elaborării unor proiecte de dezvoltare socio-

economică a comunităţii de romi”.    

 

III. OBLIGAŢIILE PARŢILOR  

Municipiul Roman îşi asumă următoarele obligaţii: 

Contribuţia proprie (cofinanţarea) în implementarea proiectului menţionat 

mai sus constă în: 
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1. punerea la dispoziţie a unei sere, situată în Roman, str. Ogoarelor, f. nr., 

pe o suprafeţă de teren de 1000 mp.  

2. Sera existentă, în prezent nefuncţională,  va fi reabilitată şi modernizată 

din fondurile bugetului local al Municipiului Roman.  

 

Pentru realizarea scopului proiectului Grupul de Iniţiativă „Divano 

Romano” se va preocupa de: 

1. recrutarea resurselor umane  necesare desfăşurării activităţii propuse 

prin proiect, resurse umane aparţinând grupului ţintă – persoanele 

rome din comunitatea municipiului Roman – fără loc de muncă stabil;   

2. asigurarea desfăşurării activităţii economice asumată şi propusă prin 

proiect, aceea de  cultivare de legume de calitate superioară, în seră; 

3. realizarea investiţiilor constând în achiziţionarea echipamentelor şi 

utilajelor a căror finanţare urmează a fi asigurată prin proiectul propus.  

 

IV. DURATA CONTRACTULUI 

        Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 3 ani, termenul 

curgând de la data semnării lui. 

        Durata acordului poate fi prelungită, cu acordul părţilor, prin act adiţional. 

 

V. CAUZE DE ÎNCETARE A ACORDULUI ŞI MODALITATEA 

DE ÎMPĂRŢIRE A REZULTATELOR DIZOLVĂRII 

         Următoarele cauze duc la încetarea acordului: 

a) hotărârea comună a celor doi parteneri cu obţinerea prealabilă a hotărârii 

organelor de conducere a celor doi parteneri; 

b) expirarea duratei acordului de parteneriat; 

c) neîndeplinirea sau executarea defectuoasă a vreuneia din clauzele prezentului 

acord. 

 

VI. ALTE CLAUZE NECESARE DESFĂŞURĂRII ACORDULUI DE 

PARTENERIAT 

1.  Aderarea unor terţe persoane fizice sau juridice la prezentul acord de 

parteneriat se poate face numai cu acordul ambilor parteneri.  

2. Toate comunicările care urmează a se efectua între părţi, ca urmare a 

desfăşurării operaţiunilor din prezentul acord de parteneriat, vor fi făcute în 

scris la sediul fiecărui partener. 

3. Alocarea fondurilor la care s-a obligat Municipiul Roman se face la 

solicitarea Grupului de Iniţiativă „Divano Romano” şi în limita alocaţiei 

bugetare . 
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4. Toate lucrările de contabilitate, financiare şi casierie generală vor fi efectuate 

prin grija Grupului de Iniţiativă „Divano Romano”. Controlul financiar va fi 

exercitat de ambele părţi partenere.  

5. Toate litigiile care ar putea apărea între părţile prezentului acord vor fi 

soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, 

litigiile vor fi deduse spre soluţionare instanţelor de drept comun competente. 

6. Completările şi modificările aduse la acest acord nu sunt valabile şi 

opozabile între parteneri decât dacă sunt făcute prin act adiţional semnat şi 

ştampilat de ambii parteneri.  

7. Pentru nerespectarea totală sau parţială sau pentru executarea defectuoasă a 

vreuneia din clauzele prezentului acord de parteneriat, partea vinovată se 

obligă să plătească daune interese. 

 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul acord de parteneriat într-un număr 

de două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare partener. 

 

 

          PARTENER                       PARTENER,  

      Municipiul Roman                               Grupul de Iniţiativă „Divano Romano”                                         

     Reprezentanţi legali          Reprezentanţi legali 

 

Primarul Municipiului Roman,                       Preşedinte, 

   Laurenţiu-Dan LEOREANU             Simion STAN 

                                                                         

                                                                                    

   Secretarul Municipiului Roman,                            Vicepreşedinte,                                                      

      Gheorghe CARNARIU                  Sorin DARABAN,                                                                                                                        

 

 

       Director Economic,        

           Mihai PLAII           

 

 

     Serviciul Juridic-Contencios,  

                                                                                  

          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                          


