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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 49 din 31.03.2014 

 

 

 

 

 

ACORD DE  PARTENERIAT 
 

 

 

I. PĂRŢILE  

MUNICIPIUL ROMAN, prin Consiliul Local al Municipiului Roman, cu sediu  în 

MunicipiulRoman, Piaţa Roman Vodă, nr. 1, Judeţul Neamţ, reprezentat prin domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – primar,  

 

ARHIEPISCOPIA BISERICII ARMENE DIN ROMANIA , cu sediul Bucureşti, 

str. Armeneascî, nr. 9, reprezentată prin dl.        ,   

 

CAP. II. TEMEIUL LEGAL AL PARTENERIATULUI 

2.1 Prezentul Contract de parteneriat s-a încheiat în temeiul:  Art. 36, alin. 7, lit a) şi c) 

din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CAP. III. OBIECTUL CONTRACTULUI 

3.1 Obiectul Contractului îl constituie asocierea în vederea realizării unui studiu de 

fezabilitate şi a unei expertize tehnice de specialitate privind clădirea situată în Municipiul 

Roman, str. Cuza Vodă, nr. 12, în vederea organizării unei Grădiniţe.  

  

CAP. IV. DURATA CONTRACTULUI 

4.1. Prezentul Contract de asociere se încheie pe o durată de 1 an de la data semnării 

de către părţi. 

4.2. Durata Contractului poate fi prelungită, cu acordul scris al părţilor, printr-un Act 

Adiţional, din motive obiective, acceptate de părţi.  

 

CAP. V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

5.1.  Obligaţiile Municipiului Roman 

a) să asigure finanţarea costurilor privind realizarea obiectului contractului să 

organizeze procedurile de achiziţii publice legate de realizarea Studiului de fezabilitate şi a 

expertizei şi va semna contractele de servicii în numele asocierii; 

b) să comunice asociatului stadiul procedurilor de realizare al SF-ului.  

   5.2.  Obligaţiile Arhiepiscopiei Bisericii Armene din Romania 

a) punerea la dispoziţie, liber de sarcini, a imobilului situat în  mun. Roman, str. 

Cuza Vodă nr.12, ce urmează a fi expertizat precum şi toate documentele 

necesare expertilor; 

 

 CAP. VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE 

6.1. Prezentul Contract încetează la expirarea termenului prevăzut la art. 4.1. 

6.2. Prezentul Contract poate înceta înainte de termen, în următoarele cazuri: 

a) prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat în scris şi confirmat prin hotărâre de  

Consiliul Local; 

b) prin reziliere, în caz de culpă a unuia dintre parteneri. 
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CAP. VII. FORŢA MAJORĂ 

7.1. Prin forţă majoră părţile înţeleg împrejurarea imprevizibilă şi de neînlăturat care 

face imposibilă executarea obligaţiilor contractuale asumate de către oricare parte şi care 

exonerează de răspundere partea care o invocă, cu condiţia ca aceasta să fie lipsită de culpă. 

7.2. Niciuna din părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de 

executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii ce îi revine în prezentul 

Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost 

cauzată de forţa majoră. 

7.3. Partea care invocă forţa majoră se obligă să comunice în scris apariţia acesteia 

celeilalte părţi, în termen de 5 zile de la data apariţiei, şi să ia toate măsurile posibile în 

vederea limitării consecinţelor. 

7.4. În caz de forţă majoră, executarea obligaţiilor se decalează cu perioada 

corespunzătoare acesteia, cu menţiunea că nici una dintre părţi nu va putea pretinde 

despăgubiri. 

 

CAP. VIII. LITIGII 

8.1. Partenerii vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea Contractului. 

8.2. În caz contrar, litigiile vor fi soluţionate de instanţele civile din România. 

 

CAP. IX. DISPOZIŢII FINALE 

9.1. Orice comunicare ce va fi făcută în legătură cu prezentul Contract va fi efectuată 

în scris şi va fi remisă fie direct, la registratura părţii destinatare, prin fax, fie prin poştă, cu 

confirmare de primire. O comunicare va fi considerată ca remisă la data înregistrării, respectiv 

la data înscrisă în confirmarea de primire. 

9.2. Fiecare parte este obligată să-i notifice celeilalte schimbarea denumirii, a sediului, 

a numărului de telefon/fax şi a formei de organizare juridică. 

 

 

Prezentul Contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, cu aceeaşi valoare 

juridică, câte unul pentru fiecare parte. 


