
 Anexă la H.C.L. nr. 131 din 30.05.2018 
 

MUNICIPIUL ROMAN               CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE NEAMŢ 

                                                                                      

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 Camera de Comerț și Industrie Neamț, cu sediul în Piatra Neamț, Bd. Decebal, 

jud. Neamț, tel. 0233.216.663, fax 0233.216.657, e-mail ccint@ccint.ro, reprezentată 

prin dl. Mihai Caravan, Director Relaţii C.C.I. Neamţ. 
 

 II. OBIECTUL ASOCIERII 

     Obiectul asocierii îl constituie colaborarea Municipiului Roman cu Camera de 

Comerț și Industrie Neamț, în vederea organizării Târgului Expofashion – ediția a III-a, 

la Roman, în perioada 6 - 10 iunie 2018, în Piața Roman-Vodă nr. 1. 
 

           III. DURATA ASOCIERII 

    Acordul de asociere se încheie pentru perioada 01 - 15 iunie 2018.  
 

   IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR 

4.1. Obligațiile Municipiului  Roman: 

a.  să pună la dispoziția Camerei de Comerț și Industrie Neamț, contra cost, în conformitate 

cu prevederile H.C.L. nr. 234 din 31.10.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale pentru anul 2018, spațiul expozițional necesar în Piața Roman-Vodă nr. 1 (4 corturi 

cu o suprafață totală de 650 mp). Montarea/demontarea echipamentelor şi a întregii 

logistici necesare organizării Târgului Expofashion - ediția a III-a, va avea loc începând 

de vineri - 1 iunie 2018 de la ora 18:00, până luni - 11 iunie 2018 ora 22:00. 

b. să asigure alimentarea cu energia electrică necesară pentru organizarea în bune condiţii 

a Târgului Expofashion - ediția a III-a, în Piața Roman-Vodă nr. 1. 

c. să asigure accesul la toaleta publică din spatele Primăriei Roman, în intervalul orar 

08,00 – 23,00. 

4.2. Obligațiile Camerei de Comerț și Industrie Neamț: 

a. să se implice direct, prin toate mijloacele mass-media, în realizarea reclamei necesare 

Târgului Expofashion - ediția a III-a, cât şi în privința tipăririi de afişe, flyere şi alte 

materiale promoţionale imprimate; 

b. să menționeze pe materialele de promovare a evenimentului Primăria Municipiului 

Roman şi Consiliul Local ca organizator; 

c. să supravegheze buna desfășurare a târgului, să asigure resursele umane, materiale, 

instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, în măsura în care necesitatea asigurării 

acestora este prevăzută în acord; 

d. să suporte cheltuielile cu serviciile de asigurare a pazei necesare pentru buna 

desfășurare a evenimentului; 

e. să suporte cheltuielile de curățenie și colectarea deşeurilor rezultate de la locul de 

desfăşurare al evenimentului, în perioada 01–11 iunie 2018, cu personal specializat în 

servicii de curăţenie şi să asigure salubrizarea în fiecare zi. 
 

        V. ÎNCETAREA ASOCIERII 

 Asocierea încetează în următoarele situații: 
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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-l 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. Camera de Comerț și Industrie 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. Camera de Comerț și Industrie 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. Camera de Comerț și Industrie 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. 
 

VII. 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 asociat. 
 

      Municipiul Roman             Camera de Comerț și Industrie Neamț 

                Primar,           Director Relaţii CCI Neamţ,      

    Lucian-Ovidiu Micu                                                        Mihai Caravan 
 

              Secretar, 

     Gheorghe Carnariu 
 

         Director Economic, 

   Ciprian Dorin Alexandru 
 

        Şef Serviciu A.C.T.,                                                                   

   Valeriu Constantin Vartolaş 
 

Șef  Birou Juridic Contencios, 

      Corina Ionela Popa 
 

      Șef S.O.E.C.C.Î.M.M.IT 

 Mihai Bîrjovanu 
 

Nr.____________/__________                                Nr.____________/__________ 


