
         Anexă la H.C.L. nr. 268 din 22.12.2016  

            

 

       MUNICIPIUL 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. Laurențiu Dan Leoreanu, primar  

și 

1.2 Centrul Județean de Excelență Neamț,  cu  sediul în Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare 

nr. 4, reprezentat prin dna. Carmen Elena Corlățeanu, director, ordonator terțiar al 

Primăriei Piatra Neamț. 

 

 II. OBIECTUL ASOCIERII 
     Obiectul asocierii îl constituie sprijinirea finanțării activității Centrului Județean de 

Excelență Neamț pentru selecția, pregătirea și stimularea elevilor capabili de performanță la 

diferite discipline din Municipiul Roman. 

 

           III. DURATA ASOCIERII 

    Acordul de asociere intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și produce 

efecte până la data de 31.12.2016. 

 

   IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR 

4.1. Obligațiile Municipiului  Roman: 

a. să aloce suma de 16.924 lei, în vederea realizării obiectului asocierii de la art. II, pentru 

lunile octombrie și noiembrie din anul școlar 2016-2017, prin Primăria Piatra Neamț și 

Centrul Județean de Excelență Neamț. 

4.2. Obligațiile Centrului Județean de Excelență Neamț: 

a. să cheltuiască suma alocată de Consiliul Local al municipiului Roman în vederea 

realizării obiectului asocierii de la pct. II, pentru acoperirea în mod exclusiv a 

cheltuielilor de personal în vederea susținerii activității de selecție, pregătire și stimulare 

a elevilor capabili de performanță la diferite discipline din municipiul Roman. 

b. să răspundă de modul de cheltuire a sumei alocate; 

c. să prezinte în copie „conform cu originalul” la Direcția Economică a municipiului 

Roman, până la data de 31.12.2016, cu mențiunea că sumele justificate nu au mai fost 

decontate la alt finanțator, documente justificative privind modul de cheltuire a sumelor, 

în forma și structura solicitată de aceasta, în caz contrar urmând a restitui suma primită. 

d. să permită Compartimentului audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al 

Municipiului Roman verificarea modului de cheltuire a sumei acordate de Consiliul Local 

al municipiului Roman; 

 



        V. ÎNCETAREA 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. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 
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. 

6.3. Centrul Județean de Excelență Neamț 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. Centrul Județean de Excelență Neamț își va asuma integral răspunderea pentru 

prejudiciile cauzate din culpa sa atât Consiliului Local al Municipiului Roman, terților, 

organismelor care participă la derularea acordului, cât și contractanților săi pe tot parcursul 

derulării acordului. 

6.5. Centrul Județean de Excelență Neamț răspunde pentru veridicitatea, realitatea, 

legalitatea și corectitudinea tuturor documentelor prezentate Consiliului Local al 

municipiului Roman în vederea îndeplinirii prevederilor prezentului acord. 

 

VII. SOLUȚIONAREA  LITIGIILOR 

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. 

 

VIII. CLAUZE FINALE 
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 într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru 

fiecare membru asociatt. 

 

      Municipiul Roman        Centrul Județean de Excelență Neamț  
 

                Primar,                                Director,      

    Laurențiu Dan Leoreanu                                                  Carmen Elena Corlățeanu 

 

 


