Anexă la H.C.L. nr. 22 din 07.02.2020

Municipiul Roman

Școala G imnazială „Mihai Eminescu” Roman

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
și
1.2 Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Roman, cu sediul în Roma n, Str. Miha i
Eminescu nr. 27, judeţul Nea mţ, tel. 0233.744.599, fax 0233.744.591, reprezentat prin
doa mna Rusu Mihaela Cristina – director.
II. OBIECTUL ASOCIERII
Obiectul asocierii îl constituie colaborarea Munic ipiului Ro man cu Școala Gimna zia lă
„Mihai Eminescu” Ro ma n, în vederea organizării ediție i a VI-a a Concursului Re gional
de mate matică „Mate matica pe ntru toți”, care se va desfășura la Ro man, în data de 29
februarie 2020.
III. DURATA ASOCIERII
Acordul de asociere se încheie pentru perioada 07.02.2020 - 31.03.2020.
IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR
4.1. Obligațiile Municipiului Ro man:
a. să aloce suma de 1.000 le i necesară pentru realizarea obiectului asocierii de la art. II,
respectiv pentru premierea câștigătorilor la Concursul Regiona l de matematică
„Mate matica pentru toți”, ediția a VI-a, 2020.
4.2. Obligațiile Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Roman:
a. să organizeze Concursul Regio nal de mate matică „Mate matica pentru toți”, ediția a
VI-a, 2020, în data de 29 februarie 2020, la Roman;
b. să prezinte documente justificative privind premierea câștigătorilor la Concursul
Regiona l de matematică „Mate matica pentru toți”, ediția a VI-a, 2020, în forma și
structura solicitată de Direcția Economică a Municip iului Roman, cu me nțiunea că sumele
justificate nu au mai fost decontate la alt fina nțator;
c. să permită Compartime ntului aud it public intern din cadrul aparatului de specialitate al
Municip iului Ro man verificarea documente lor justificative;
d. să mențione ze în mijloacele de pro movare a evenimentului: Primăria Municipiului
Ro man și Consiliul Local al Municipiului Ro ma n.
V. ÎNCETAR EA AS OCI ER II
Asocierea încetează în următoarele situații:
a. expirarea duratei de asociere
b. hotărârea comună a me mbrilor asociați;
c. hotărârea definitivă și irevocabilă a une i instanțe judecătorești;
d. denunțarea unilaterală de către unul dintre me mbrii asociați, cu un preaviz de 30 de zile;
e. alte cauze prevăzute de lege.

VI. RĂS PUND EREA PĂRȚI LOR
6.1. Preze ntul 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 informe ze reciproc asupra derulării acestui
acord.
6.3. Școala Gimnazială „Miha i Eminescu” Ro ma n 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. Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ro man își va asuma integral răspunderea
pentru prejudiciile cauzate din culpa sa atât Consiliului Local al municip iului Ro man,
terților, organismelor care participă la derularea acordului, cât și contractanților săi pe tot
parcursul derulării acordului.
6.5. Școala Gimna zia lă „Mihai Eminescu” Ro man răspunde pentru veridic itatea,
realitatea, lega litatea și corectitudinea tuturor documente lor prezentate Consiliului Local
al municip iului Roma n în vederea îndeplinirii prevederilor prezentului acord.
VII. SOLUȚI ON AR EA LITI GII LOR
7.1. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor ce ar putea apărea între părțile prezentului
acord nu este posib ilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare 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 adiționale semnate de către amb ii asociați.
8.2. Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul
pentru fiecare me mbru asociat.
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