
Anexă la HCL nr. 271/27.06.2019 

 

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-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  

Și  

ASOCIAŢIA BE YOU cu sediul în Valea Voievozilor, Răzvad, Dâmboviţa, Str. Tudor 

Vladimirescu, nr. 85, tel. 0737842244, CIF:35276581, reprezentată prin Adrian Miloiu, având 

funcția de preşedinte, pe de altă parte. 

2.OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE: 

Obiectul acordului de asociere îl constituie organizarea competiţiei internaţionale de baschet  

“Be You 3x3 Challenge”, în perioada 19 – 21 iulie 2019. 

 

3.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR  

 

Asociaţia Be You: 

 

- Organizează competiţia în Piața Tricolorului, în perioada 19 – 21 iulie 2019; 

- Asigură acțiunile de publicitate și promovare ale evenimentului, precum şi ale 

imaginii Municipiului Târgovişte; 

- Asigură asistenţă medicală de urgenţă; 

- Asigură logistica necesară desfășurării evenimentului. 

 

Municipiul Târgovişte: 

 

- Asigură spațiul de desfășurare al evenimentului – Piața Tricolorului, în mod 

gratuit; 

- Asigură o sală de sport, în caz de vreme nefavorabilă, pentru desfăşurarea 

competiţiei în condiţii optime; 

- Asigură asistența tehnică în vederea furnizării de energie electrică; 

- Asigură salubrizarea zonei pe parcursul desfășurării evenimentului; 

- Asigură paza şi ordinea publică pe durata evenimentului. 

 

 

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                                                Asociaţia Be You 

       Primar,                                           Preşedinte,  

jr. Daniel – Cristian STAN                                           Adrian MILOIU 

 

 

 

 

 

Direcția Economică                                                

Director Executiv,                                                            

dr. ec. Daniela – Elena POPA                                           

 

 

 

Biroul Contencios Juridic                    

             Șef Birou,                     

   jr. Elena EPURESCU 

 

 

 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

       ing. Virgil-Ciprian Oprescu                         jr. Chiru-Cătălin Cristea  


