
       Anexă la HCL nr. 359/26.09.2018 

 

ACORD DE ASOCIERE 

Nr. …......./...………… 

 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e) şi alin. (7), lit. a) din Legea  administraţiei  

publice locale nr. 215/2001, republicată și ale art. 2 alin. (1), art. 4 lit. c) și art. 5  din Legea nr. 

120/2006 a monumentelor de for public s-a încheiat prezentul acord de asociere. 

1. Părţile acordului: 

 Municipiul Târgovişte, cu sediul în Târgovişte,  str. Revoluţiei, nr 1-3, CUI 4279944, reprezentat 

legal prin jr. Daniel-Cristian Stan, în calitate de primar al Municipiului Târgovişte, pe de o parte  

şi 

CENTRUL JUDEŢEAN DE CULTURĂ DÂMBOVIŢA, cu sediul în Târgovişte, str. Al. I. Cuza 

nr. 15, telefon/fax 0245/613112, cod fiscal 26955672, reprezentat prin Cătălin Ionuţ Lăscaie, având 

funcţia de manager 

2.Obiectul acordului de asociere: 

Obiectul acordului de asociere îl constituie realizarea unui grup statuar intitulat „Unirea”. 

3.Obligațiile părților  

Centrul Județean de Cultură Dâmbovița 

 

Asigură contribuția în sumă de 150.000 lei  reprezentând: 

- plata onorariilor sculptorilor participanți la tabără; 

- plata materialelor necesare (piatră, unelte sculptură); 

- plată transport piatră; 

- plată cazare și masă participanți; 

- plată promovare media și materiale de promovare; 

- plată diplome, plachete; 

- locul de desfășurare al taberei de sculptură; 

- desemnează membrii care să facă parte din comisia de selecție a proiectelor; 

-  pune la dispoziția Municipiului Târgoviște, documentația tehnică a grupului statuar 

declarat câștigător;  

- pune la dispoziția Municipiului Târgoviște grupul statuar şi îl transmite cu drepturi 

depline; 

- achitarea tuturor drepturilor de autor;  

 

Municipiul Târgovişte 

 

- să depună spre avizare documentaţia necesară obţinerii avizelor legale necesare pentru 

amplasarea grupului statuar; 

- pune la dispoziție un spațiu pentru amplasarea grupului statuar „Unirea”;  

- realizarea unui soclu pe care va fi amplasat grupul statuar „Unirea”;  

 

 

 

4. DURATA ACORDULUI  

     Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți. 



 

 5. CONFIDENȚIALITATE  

    - Informațiile cuprinse în prezentul acord sunt publice în condițiile legii.  

6. DISPOZIȚII FINALE  

  - Forța majoră exonerează de răspundere partea care invocă în condițiile legii, cu cerința notificării 

scrise în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră. 

- Părțile pot conveni și alte măsuri comune pentru optimizarea și creșterea eficienței activităților 

precizate în acord. 

- Prezentul acord poate fi modificat sau completat prin act adițional la solicitarea oricăreia dintre 

părțile semnatare, cu acordul celeilalte părți. 

- Prevederile prezentului acord intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți. 

Încheiat în două  exemplare originale. 

 

Municipiul Târgoviște                                      Centrul Județean de  Cultura Dâmbovița        

Primar,                   Manager,                                                            

jr. Daniel – Cristian STAN                                              Cătălin Ionuț LĂSCAIE  

 

  

 

 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ                                              CONTABIL ȘEF,                                               

Director Executiv,                                                         ec. Emilia BOCIN              

dr. ec. Daniela – Elena POPA                                     

 

 

 

BIROUL CONTENCIOS JURIDIC                                        Vizat Juridic,                                  

             Șef Birou,                                                              jr. Luchiana – Diana OPREA                                                       

     jr. Elena EPURESCU 

   

 

         Vizat C.F.P. 

         Ec. Mirabela Nimu 

 

 

 

         Şef serviciu,  

         Monica Haram 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

                arh. Dumitru Barbu     jr. Chiru-Cătălin Cristea 


