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ACORD DE ASOCIERE 

 
I. PĂRŢILE ASOCIERII 

 
1.1  Federația Romana de Atletism cu sediul în Bucuresti, str. Dr. 

Primo Nebiolo nr. 2 sector 1 Bucuresti- reprezentata de domnul Florea Florin - 
preşedinte; 

1.2.  Municipiul Roman , cu sediul în Municipiul Roman, Piaţa Roman 
Vodă nr. 1, Judeţul Neamţ,  reprezentat prin domnul Lucian Ovidiu Micu- 
primar. 

 
II. OBIECTUL ASOCIERII 

 
2. Obiectul asocierii îl constituie infiintarea Centrului Olimpic de 

Aruncari în municipiul  Roman.  
 

III. DURATA ASOCIERII 
 

3. Acordul de asociere intră în vigoare la data semnării de către ambele 
părţi şi produce efecte pe durata existenţei Centrului. 
 

IV. OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR 
 

           4.1       Obligaţiile Federatiei Romane  de Atletism: 
 

a. să finananţeze investitiile necesare bunei desfasurari a antrenamentelor și 
competitiilor de atletism la aruncari și anume: 
-  cușca omologata pentru aruncarea discului și ciocanului; 
-  cerc omologat pentru aruncarea discului și ciocanului; 
- suprafața sintetica necesara realizarii sectoarelor de aruncari ( sulița, 
disc, ciocan, aruncarea greutatii); 
-  consultant tehnic pentru realizarea proiectului sectoarelor mentionate. 
 

b. să obţină toate avizele şi autorizaţiile de construire necesare desfasurarii 
activitatii Centrului 

  
 

4.2           Obligaţiile Consiliului Local al Municipiului Roman: 
 

a. să pună la dispoziţia Federatiei Romane de Atletism servicii de topometrie 
necesare executarii proiectului tehnic  ; 



b. să amenajeze o suprafața de 400 mp, cu o grosime de 15 cm, necesara 
aplicarii materialului sintetic care va delimita cele 3 sectoare de 
aruncari; 

c. să  amenajeze cu dale și borduri o suprafața de 200 mp ( alei de acces); 
d. sa asigure montarea a 4 stalpi de iluminat pentru nocturna de antrenament, 

a 6 banci si a 6 cosuri de gunoi; 
e. să asigure amenajarea  din punct de vedere peisagistic a spatiilor verzi 

adiacente Centrului   
 
 V.     DREPTURILE ASOCIAŢILOR 
 

5.1. Drepturile Federatiei Romane de Atletism: 
a.  sa desfasoare antrenamente și sa organizeze competiti de atletism la 

aruncari pe durata existenţei Centrului. 
 
5.2.Drepturile Municipiului Roman: 
a.  îşi menţine dreptul de proprietate asupra terenului pus la dispozitie 

Federatiei Romane de Atletism, pe durata existenţei Centrului. 
 
 

VI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
 
 6.  În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor ce ar putea apărea între părţile 
prezentului acord nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse  spre 
soluţionare instanţelor de drept comun competente. 
 
 

VII. CLAUZE FINALE 
 
 7.1. Completările şi modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile şi 
opozabile părţilor decât dacă sunt făcute prin acte adiţionale semnate de către 
ambii asociaţi. 
     7.2. Prezentul acord a fost încheiat într- un număr de 2 (două) exemplare, 
câte unul pentru fiecare membru asociat. 
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