
Anexă la H.C.L. nr. 177/30.05.2018 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 
I. Părțile acordului 

 

 Municipiul Târgoviște, cu sediul în Târgoviște, str. Revoluției, nr. 1-3, CUI 

4279944, reprezentată  legal  prin  jr. Daniel-Cristian STAN în calitate de  primar al  

Municipiului Târgoviște, pe de o parte 

 

și  

 

Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere – Filiala 

Judeţeană Dâmbovița „Colonel Dumitru Băltărețu” și Asociația Națională Cultul 

Eroilor „Regina Maria” Filiala Județeană Dâmbovița „Mihai Viteazul” cu sediul 

în Municipiul Târgoviște, str. Justiției, nr. 5,  reprezentate legal prin Col.(r) Ioan – 

Valentin SANDU și Col. (r) Gheorghe ȘERBAN, pe de altă parte. 

 

II. Obiectul acordului de parteneriat: 

 

 Încheierea unui parteneriat între cele trei părți în vederea organizării pelerinajului la 

Cimitirele de Onoare ale Eroilor Români din Țiganca, Crocmaz și Călărași din 

Republica Moldova, în perioada 06-08.06.2018. 

 

III. Durata acordului de parteneriat 

 

Prezentul acord de parteneriat este valabil până la finalizarea activității, reprezentând 

obiectul prezentului acord, cu începere de la data semnării de către ambele părți. 

 

IV. Obligațiile părților 

 

În scopul realizării parteneriatului și a acordului, părțile își asumă următoarele 

obligații: 

 

Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere – Filiala 

Județeană Dâmbovița „Colonel Dumitru Băltărețu” și Asociația Națională Cultul 

Eroilor „Regina Maria” Filiala Județeană Dâmbovița „Mihai Viteazul ” : 

 

- Desfășurarea de ceremonii militare și slujbe religioase de pomenire, oficiate de către 

Preotul Militar al Garnizoanei Târgoviște, în memoria Eroilor Dâmbovițeni. 

- De asemenea se vor ține discursuri despre importanța acțiunilor militare desfășurate de 

armata română  și se vor depune coroane de flori.  

 

Municipiul Târgoviște: 

 

- Alocarea de la bugetul local al anului în curs a sumei de 12.000lei, pentru organizarea 

pelerinajului la Cimitirele de Onoare ale Eroilor Români din Țiganca, Crocmaz și 

Călărași din Republica Moldova, pentru transport, cazare, coroane de flori, candele.  

 

 



Obligații comune: 

 

- părțile semnatare se angajează să se informeze reciproc și permanent asupra 

colaborării; 

- părțile vor păstra confidențialitatea tuturor datelor furnizate între ele. 

 

 

V. Încetarea acordului de parteneriat 

 

Raporturile contractuale încetează: 

- Prin acordul comun al părților, consemnat într-un act adițional; 

- În cazul în care realizarea obiectului prezentului acord devine imposibilă, din motive 

independente de voința părților; 

- În caz de forță majoră. 

 

VI. Dispoziții finale 

 

1. Orice modificare a prevederilor acestui document se face numai cu acordul părților 

semnatare; 

2. Orice litigiu se soluționează pe cale amiabilă; 

3. Prezentul acord se încheie în trei exemplare, căte unul pentru fiecare parte semnatară. 

 

 
 Municipiul Târgoviște 

Primar, 

jr. Daniel – Cristian STAN 

Asociația Națională a Cadrelor 

Militare în Rezervă și în Retragere – 

Filiala Județeană Dâmbovița 

 ”Colonel Dumitru Băltărețu” 

Col. (r) Ioan - Valentin SANDU  

 

 

 
Asociația Națională Cultul Eroilor 

„Regina Maria” Filiala Județeană 

Dâmbovița „Mihai Viteazul” 

Col. (r) Gheorghe ȘERBAN 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            SECRETARUL MUNICIPIULUI,  

   ec. Silviu-Gabriel Tănase                                           jr. Chiru-Cătălin Cristea 
 

 


