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                         Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 184 din 19.08.2021 
 
 
 
Municipiul Roman    Asociaţia Culturală „Dance Art Valian” Roman 
      
 
 
  
 

          ACORD DE ASOCIERE 
 
 
 

 I. PĂRȚILE  ASOCIERII 
1.1 Municipiul Roman, cu sediul în Roman, Piața Roman-Vodă nr. 1, județul Neamț, 
CIF 2613583, reprezentat prin dl. Leonard Achiriloaei, primar,  
și 
1.2 Asociația Culturală „Dance Art Valian”, cu sediul în Roman, județul Neamț, CUI 

32485060, Registrul Comerțului 20 AJ/2013, Nr. Registrul Asociațiilor și Fundațiilor 

11387/A/2013, cont IBAN RO 09 BTRL RON CRT 022 861 8601, deschis la Banca 
Transilvania, tel. 0768-046.776 sau 0728-041.275, e-mail: danceartvalian@yahoo.com, 
reprezentată prin doamna Anca Liliana Ungureanu – Președinte. 
 

 II. OBIECTUL ASOCIERII 
Obiectul asocierii îl constituie colaborarea Municipiului Roman cu Asociația 

Culturală „Dance Art Valian” Roman, în vederea asigurării cheltuielilor de transport 

pe teritoriul României (de la Roman la punctul de trecere al frontierei de stat și retur) a 
lotului de dans reprezentativ  la Campionatul Mondial de Dans din Croația „Dance Star 

World Finals”, în perioada 1-5 septembrie 2021. 
 

           III. DURATA ASOCIERII 
    Acordul de asociere se încheie pentru perioada 01.09.2021 – 30.09.2021.  

 
           IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR 

4.1. Obligațiile Municipiului  Roman: 
a. să aloce din bugetul local suma maximă de 10.500 lei în vederea asigurării 

cheltuielilor de transport pe teritoriul României (de la Roman la punctul de trecere al 
frontierei de stat și retur) a lotului de dans reprezentativ  la Campionatul Mondial de 

Dans din Croația „Dance Star World Finals”, în perioada 1 – 5 septembrie 2021. 
b. să asigure suma în vederea achitării către operatorul de transport autorizat, a 

contravalorii transportului efectuat pe teritoriul României (de la Roman la punctul de 
trecere al frontierei de stat și retur) pentru un număr de 27 persoane, membrii ai 

lotului de dans reprezentativ  la Campionatul Mondial de Dans din Croația „Dance Star 

World Finals”, în perioada 1–5 septembrie 2021, în termen de maxim 15 zile de la 
revenirea lotului reprezentativ în municipiul Roman. 

 
 4.2. Obligațiile Asociaţiei Culturale „Dance Art Valian” Roman: 
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a. să participe cu lotul de dans reprezentativ la Campionatul Mondial de Dans 
din Croația „Dance Star World Finals”, în perioada 1 – 5septembrie 2021; 

b. să prezinte documente justificative privind cheltuielile de transport pe 

teritoriul României (de la Roman la punctul de trecere al frontierei de stat și retur) a 
lotului de dans reprezentativ participant la Campionatul Mondial de Dans din Croația 

„Dance Star World Finals” 2021, în forma și structura solicitată de Direcția Economică 

a Municipiului Roman, conform machetei- Tabel nominal cu cei 27 de membri ai lotului, 
anexat la prezentul Acord de Asociere (Anexa nr. 2), cu mențiunea că sumele justificate 
nu au mai fost decontate la alt finanțator, conform declarației pe propria răspundere 

anexată (Anexa nr. 1); 
c. să prezinte documente justificative privind cheltuielile de transport pe 

teritoriul României (de la Roman la punctul de trecere al frontierei de stat și retur) a 
lotului de dans reprezentativ participant la Campionatul Mondial de Dans din Croația 

„Dance Star World Finals” 2021, în forma și structura solicitată de Direcția Economică 

a Municipiului Roman, cu mențiunea că sumele justificate nu au mai fost decontate la 
alt finanțator, conform declarației pe propria răspundere anexată; 

 
c. să permită Compartimentului audit public intern din cadrul aparatului de 

specialitate al Municipiului Roman verificarea documentelor justificative; 
d. să menționeze în mijloacele de promovare a evenimentului: Primăria 

Municipiului Roman și Consiliul Local al Municipiului Roman. 
e. să asigure din resurse financiare proprii/ sponsorizări celelalte costuri pentru 

participarea lotului de dans reprezentativ la Campionatul Mondial de Dans din Croația 

„Dance Star World Finals”, în perioada 1 – 5 septembrie 2021.  
 
         V. ÎNCETAREA ASOCIERII 
 Asocierea încetează în următoarele situații: 
 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. Asociația Culturală „Dance Art Valian” 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. Asociația Culturală „Dance Art Valian” 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. Asociația Culturală „Dance Art Valian” răspunde pentru veridicitatea, 

realitatea, legalitatea și corectitudinea tuturor documentelor prezentate Consiliului 

Local al municipiului Roman în vederea îndeplinirii prevederilor prezentului acord. 
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  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. 
 
   VIII. 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          Asociaţia Culturală „Dance Art Valian” 

Roman 
 
 
            Primar,                         Preşedinte,      
    Leonard Achiriloaei                  Anca Liliana Ungureanu 
 
 
 
Secretar general al municipiului,         
       Gheorghe Carnariu                    
 
 
       Director Economic,            
   Ciprian Dorin Alexandru    
 
 
 
    Director executiv D.J.A.P., 
              Camelia Rusu 
 

 
 

          Șef SOECCÎMMIT, 
            Mihai Bîrjovanu 
 
 
 
 
 
 
Nr.______/_____________      Nr._______/____________ 
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Anexa nr. 1 
 
 
 
 
 
 

DECLARAȚIE 

la Acordul de asociere Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ..... din ...... 

 

 Subsemnatul _________________________________________, în 

calitate de reprezentant legal al 

_____________________________________________, având calitatea de 

beneficiar al Acordului de asociere Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. .... din ........ declar 

pe propria răspundere, sub sancțiunile art. 326 Cod Penal, că sumele aprobate au 

fost utilizate în conformitate cu obiectul acordului, că voi prezenta toate 

documentele justificative solicitate și că sumele justificate nu au mai fost 

decontate la alt finanțator. 

 

 

Numele și prenumele _______________________________ 

Funcția _________________________________________ 

Semnătura și ștampila ______________________________ 

 

Data _____________________ 
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Anexa nr. 2 
 

TABEL NOMINAL 
 

cu membrii lotului reprezentativ la Campionatul Mondial de Dans din 
Croația 

 
Nr. 
Crt. Nume și prenume 

    Suma 
      (lei)       Act de identitate Semnătura 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10.     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

Total     

 


