Anexa la H.C.L. nr. 64 din 27.03.2019
Municipiul
Roman

Club Sportiv
Municipal Roman

Federația Română
de Arte Marțiale

ACORD DE ASOCIERE

I. PĂRȚILE ASOCIERII
1.1 Municipiul Roman, cu sediul în Roma n, Piața Ro man-Vodă nr. 1, județul Neamț,
reprezentat prin dl. Lucian-Ovidiu Mic u, primar, în calitate de asociat prim
și
1.2 Club Sportiv Municipal Ro man, cu sediul în Munic ipiul Ro man, Piaţa Ro manVodă nr.1, Etaj II, camera 62, judeţul Neamţ, cod fiscal: 35364691, telefon/fax:
0233.734.367, adresa e-ma il csmro man@primariaro man.ro, reprezentat prin dl.
Constantin-Costea Cudalb, director, în calitate de asociat secund
și
1.3 Fe derația Ro mână de Arte Marțiale, cu sediul în București, Bdul. Basarabia nr. 37–
39, Sector 2, tel. 021.317.00.73, mobil 0739-884.387, e- mail: frartemartiale@gmail.com,
reprezentată prin dl. Florentin Marinescu – Președinte, în calitate de asociat terțiar
II. OBIECTUL ASOCIERII
Obiectul asocierii îl constituie colaborarea Municipiului Roman cu Club Sportiv
Municipal Roman și cu Fe de rația Română de Arte Marțiale, în vederea organizării
Ca mpionatului Național de Qwan Ki Do, la Roma n, în perioada 13-14 aprilie 2019.
III. DURATA ASOCIERII
Acordul de asociere se înche ie pentru perioada 28.03.2019 – 21.04.2019.
IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR
4.1. Obligațiile Municipiului Ro man:
a. să notifice evenimentul către Poliţia Locală, Jandarmerie, S.V.S.U. Roma n, Poliţia
Naționa lă, în conformitate cu dispozițiile legale.
4.2. Obligațiile Club Sportiv Municipal Roman:
a. să asigure gratuit accesul în Sala Sporturilor Ro man pentru sportivi, organizatori și
spectatori, pe perioada desfășurării evenimentului;
b. să asigure gratuit utilitățile de la Sala Sporturilor Roma n pentru buna desfășurare a
co mpetiției sportive;
c. să asigure accesul la vestiarele din Sala Sporturilor Ro man pentru sportivi și
organizatori, pe perioada desfășurării evenime ntului;
d. să asigure sonorizarea evenime ntului, în perioada 13 – 14 aprilie 2019;
e. să asigure curățenia pe perioada desfășurării evenimentului.
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4.3. Obligațiile Fede rație i Ro mâne de Arte Marțiale:
a. să respecte Regula mentul de organizare și funcțio nare al Complexului Sala
Sporturilor;
b. să respecte progra mul stabilit pentru desfășurarea evenime ntului, după cum urmea ză:
- sâmbătă, 13 aprilie 2019 – între orele 10:00 – 19:00 (9 ore),
- duminică, 14 aprilie 2019 – între orele 10:00 – 17:00 (7 ore);
c. să întoc mească Planul de Acțiune pentru desfășurarea ma nifestării sportive și să
asigure paza pe timp ul desfășurării evenimentului;
d. să asigure resursa umană necesară pentru organizarea și desfășurarea evenimentului;
e. să asigure baza logistică necesară pentru orga nizarea și desfășurarea evenime ntului;
f. să asigure din resurse fina nciare proprii/sponsorizări, celela lte cheltuie li
bănești/materia le necesare bunei desfășurări a evenime ntului;
g. să asigure asistența medicală pe perioada evenimentului;
h. să asigure recla ma și publicitatea necesară evenimentului, prin toate mijloacele massmedia, cu nominalizarea în materia lele promoționale a Consiliului Local al municipiului
Ro man, Primăriei munic ipiului Ro man și a Club Sportiv Munic ipal Ro man.
i. Se obligă să suporte costul oricarei deprecieri a bunului dat în folosință gratuită.
j. Se obligă să folosească sala doar în scopul organizării evenime ntului de interes
public „Ca mpionatului Național de Qwan Ki Do” și se obligă să nu încaseze nici un
fel de taxe de la participanți sau spectatori.
k. Își asumă întreaga responsabilitate legată de siguranța și inte gritatea fizică a
participanților la evenime nt.
V. ÎNCETAREA AS OCI ERI I
Asocierea încetează în următoarele situații:
a. expirarea duratei de asociere
b. denunțarea unilaterală de către proprietarul sau ad ministratorul bunului, în cazul
nerespectării obligațiilor asumate de catre asociatul terțiar;
c. hotărârea definitivă și irevocabilă a unei instanțe judecătorești;
d. denunțarea unilaterală de către unul dintre me mbrii asociați, cu un preaviz de 1 zi;
e. alte cauze prevăzute de lege.
VI. RĂS PUND EREA PĂRȚI LOR
6.1. Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-1 execute
întocma i și întru totul cu bună credință.
6.2. Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui
acord.
6.3. Fe de rația Română de Arte Marțiale 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. Fe de rația Ro mână de Arte Marțiale își va asuma integral răspunderea pentru
prejudic iile cauzate din culpa sa atât Consiliului Local al munic ipiului Ro man, terților,
organisme lor care participă la derularea acordului, cât și contractanților săi pe tot
parcursul derulării acordului.
6.5. Fe de rația Română de Arte Marțiale răspunde pentru veridic itatea, realitatea,
legalitatea și corectitudinea tuturor documentelor prezentate Consiliului Local al
municip iului Ro man în vederea îndeplinirii prevederilor prezentului acord.
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VII. SOLUȚI ON AR EA LITI GII LOR
7.1. În cazul în care rezolvarea neînțele gerilor ce ar putea apărea între părțile prezentului
acord nu este posib ilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluțio nare instanțelor de
drept co mun competente.
VII. CLAUZE FINALE
8.1. Comp letările și modificările aduse prezentului acord nu sunt va labile și opozabile
părților decât dacă sunt făcute prin acte adițio nale semnate de către amb ii asociați.
8.2. Asociatul terțiar, prin reprezentantul legal, va da o declarație privind respectarea
clauzei 4.3, lit. j din prezentul acord.
8.3. Prezentul acord a fost înche iat într-un număr de 3 exe mplare, câte unul pentru
fiecare me mbru asociat.
Municipiul
Roma n

Club Sportiv
Municipal Roma n

Primar,
Luc ian-Ovidiu Micu

Director,
Constantin-Costea Cudalb

Secretar,
Gheorghe Carnariu

Contabil Şef,
Tatiana Nicoleta Dănilă

Director Econo mic,
Ciprian Dorin Alexandru

Fe de rația Ro mână
de Arte Marțiale
Președinte,
Florentin Marinescu

Șef Serviciu Baze Sportive
Mihai Cristea

Director Executiv,
D.J.A.P.
Came lia Rusu

Șef SOECCÎMMIT,
Mihai Bîrjovanu

Nr.______/_____________

Nr._______/__________
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Nr._______/____________

