Anexă la HCL nr. 419/26.10.2018
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, s-aîncheiat 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
CENTRUL JUDEŢEAN DE CULTURĂ DÂMBOVIŢA, cu sediul înTârgovişte, str. Al. I.
Cuza nr. 15, telefon/fax 0245/613112, cod fiscal 26955672, reprezentat prin Cătălin Ionuţ
Lăscaie, având funcţia de manager,
Și
DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ DÂMBOVIŢA cu sediul în
Târgoviște, B-dul I.C.Brătianu, nr.23, telefon 0245.216.836, reprezentată prin ing. Sânziana
Ioana Bănică, având funcția de director executiv.
2.Obiectul acordului de asociere:
Obiectul acordului de asociere îl constituie organizarea evenimentului Zilele Recoltei, în
perioada 08 – 11 noiembrie 2018, în Piața Tricolorului.
3.Obligațiile părților
Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa:
-

Organizarea de spectacole folclorice desfășurate pe scena ce va fi amplasată în
Piața Tricolorului, pe parcursul desfășurării evenimentului;

-

Asigură acțiunile de publicitate și promovare ale evenimentului;

-

Asigură corturile și dotările tehnice necesare fiecărui expozant;

-

Asigură logistica necesară desfășurării evenimentului.

Municipiul Târgovişte:
-

Asigură spațiul de desfășurare al evenimentului – Piața Tricolorului, în mod
gratuit;
Asigură asistența tehnică în vederea furnizării de energie electrică fiecărui
expozant și stației de sonorizare necesară susținerii spectacolelor;
Asigură supravegherea zonei pe întreaga durată a evenimentului;
Asigură salubrizarea zonei pe tot parcursul desfășurării evenimentului

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Dâmboviţa:
-

Asigură prezența producătorilor tradiționali și a fermierilor din județ;
Asigură logistica necesară în vederea expunerii în condiții optime a produselor
invitaților.

4. DURATA ACORDULUI
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți și este valabil până la 11
noiembrie 2018.
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 trei exemplare originale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ec. George-Florin Ionete

SECRETARUL MUNICIPIULUI,
jr. Chiru-Cătălin Cristea

