
Anexă la HCL nr. 446/28.11.2018 

 

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-a încheiat prezentul acord de 

asociere. 

 

Art. 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  

 

 Fundaţia Special Olympics din România cu sediul în comuna Cornetu, sat Cornetu, 

Șoseaua Aeroportului  nr.9,  jud. Ilfov,  telefon 0742177602,  cod  fiscal  16001665,  înscrisă 

în  registrul   special   al  fundațiilor,   Judecătoria   Buftea,   Județul  Ilfov,  cont  bancar    nr. 

RO50RNCB0071011465350001, deschis la BCR, reprezentată  prin Viorel MOCANU, având 

funcția de director sportiv. 

 

Art. 2  Obiectul acordului de asociere: 

Obiectul Acordului de asociere îl constituie colaborarea Municipiului Târgoviște cu 

Fundaţia Special Olympics din România, în vederea susținerii financiare a delegației  

târgoviștene pentru participarea la jocurile Mondiale de vară Special Olympics din Abu Dhabi 

(Emiratele Arabe Unite) în perioada 08- 22 martie 2019. 

 

 

Art. 3 Obligațiile părților:  

Fundația Special Olympics 

 

-  Va efectua toate demersurile necesare deplasării și participarii delegației 

târgoviștene  la jocurile Mondiale de vară  Special Olympics, organizate în Abu 

Dhabi (Emiratele Arabe Unite) în perioada 08- 22 martie 2019.  

- Pune la dispoziția Municipiului Târgoviște – Direcției Economice, în vederea 

decontării, în termen de 10 zile de la finalizarea evenimentului sportiv, 

documentele justificative pentru suma alocată. 

 

Municipiul Târgovişte 

 

  Alocă echivalentul în lei a 4000 euro de la bugetul local, calculat la cursul de schimb 

valutar comunicat de BNR la data plății,  în vederea susținerii echipei târgoviștene care va 

face parte din delegația României la jocurile Mondiale de vară Special Olympics, organizate 

în Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite).   

 

 

 

 



Art. 4  DURATA ACORDULUI  

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

 

Art. 5 CONFIDENȚIALITATE  

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

 

Art. 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                                        Fundația Special Olympics România                                                  

Primar,                               Director Sportiv,                                                            

jr. Daniel – Cristian STAN                                                            Viorel MOCANU  

 

 

 

 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ                                                                                          

Director Executiv,                                                                                      

dr. ec. Daniela – Elena POPA                                                      

 

 

 

 

 

BIROUL CONTENCIOS JURIDIC                                             

             Șef Birou,                                                                

     jr. Elena EPURESCU   

 

 

 

 

 

 

 

            VIZAT DE LEGALITATE,       

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ       SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

     ing. Paul-Ciprian Patic                  jr. Chiru-Cătălin Cristea 


