Anexă la H.C.L. nr. 106 din 26.05.2020

ACORD DE ASOCIARE

I. PĂRȚILE ASOCIERII
1.1 Federația Română de Atletism cu sediul în București, str. Dr. Primo Nebiolo,
nr. 2, sectorul 1 București - telefon: 0-21-3192445, fax: 0-21-3192445, e-mail:
office@fra.ro, reprezentată legal prin domnul Florea Florin, președinte;
1.2. Municipiul Roman, cu sediul în Municipiul Roman, Piața Roman Vodă, nr. 1,
Județul Neamț, identificat cu CIF 2613583, reprezentat prin domnul Lucian Ovidiu Micu
– Primar.
II OBIECTUL ASOCIERII
2. Obiectul asocierii îl constituie înființarea Centrului Olimpic de Aruncări în
Municipiul Roman.
III DURATA ASOCIERII
3. Acordul de asociare intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și
produce efecte pe durata existenței Centrului.
IV OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR
4.1 Obligațiile Federației Române de Atletism:
a. să finanțeze investitiile necesare bunei desfășurări a antrenamentelor și
competițiilor de atletism la aruncări și anume:
- cușcă omologată pentru aruncarea discului și ciocanului;
- cerc omologat pentru aruncarea discului și ciocanului;
- suprafața sintetică necesară realizării sectoarelor de aruncări (suliță, disc, ciocan,
aruncarea greutății);
- PAVIMENT TURNAT TIP CONICĂ SW 13,5 mm – Pardoseală pentru piste de
Atletism IAAF- preș 350*218,50 lei = 76.475,00 lei;
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- CUȘCĂ DISC MONDO, completă de protecție pentru competiții aruncareCiocan/Disc, acreditată IAAF – preț 1 buc. x 126.100 ,00lei = 126100, 00 lei;
- CERC METALIC MONDO, aruncare greutate IAFF, - preț 1 buc. x 1.850,00 lei =
1.850,00 lei;
- PRAG OPRITOR MONDO, pentru elan greutate acreditat IAFF, - preț 1 buc. x
1.980,00 lei = 1.980, 00 lei;
- CERC MONDO, din fibră de sticlă reducție pentru aruncare ciocan IAAF, preț 1
buc. x 3.230,00 lei = 3.230,00 lei;
- CERC METALIC MONDO, aruncare DISC/CIOCAN IAFF – preț: 1 buc. x
2.150, 00 lei;
- consultanții tehnici din partea federației pentru realizarea proiectului sunt domnii
Daniele Presutto și Dan Cojocaru, care se se vor ocupa de planul de amenajare a
sectorului pentru aruncare Ciocan/Disc/ Greutate, conform manualului IAFF de
amenajare a Bazelor sportive pentru atletism.
- Valoarea totală a bunurilor enumerate fiind de 252.024,15 lei și va fi suportată de
Federația Română de Atletism împreună cu Comitetul Olimpic și Sportiv Roman.
b. să obțină toate avizele și autorizațiile de construire necesare desfășurării activității
Centrului.
4.2 Obligațiile Consiliului Local al Municipiului Roman:
a. să pună la dispoziția Federației Române de Atletism servicii de topometrie necesare
executării proiectului tehnic;
b. să amenajeze o suprafață de 400 mp, cu o grosime de 15 cm, necesară aplicării
materialului sintetic care va delimita cele 3 sectoare de aruncări;
c. să amenajeze cu dale și borduri o suprafață de 200 mp (alei de acces);
d. să asigure montarea a 4 stâlpi de iluminat pentru nocturna de antrenament, a 6 bănci
și a 6 coșuri de gunoi;
e. să asigure amenajarea din punct de vedere peisagistic a spațiilor verzi adiacente
Centrului.
V DREPTURILE ASOCIAȚILOR
5.1 Drepturile Federației Române de Atletism:
a. să desfășoare antrenamente și să organizeze competiții de atletism la aruncări pe
durata existenței Centrului.
5.2. Drepturile Municipiului Roman:
a. își menține dreptul de proprietate asupra terenului pus la dispoziție Federației
Române de Atletism, pe durata existenței Centrului.
2

VI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
6. 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
7.1. Completările și modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile și opozabile
părților decât dacă sunt făcute prin acte adiționale semnate de către ambii asociați.
7.2. Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul
pentru fiecare membru asociat.

Federația Română de Atletism
Președinte
Florin FLOREA

Municipiul Roman
Primar
Lucian – Ovidiu MICU
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