CONSILIUL JUDETEAN I\{EAMT

ANEXA LA HorAnAnBa
n . H3 din 2Q .
.2017

il

ACORD

I.

nAnlrr,n ASocIERTI
Judeful Neam{ prin Consiliul Judefean Neam{, cu sediul in Municipiul Piatra-Neam!, str.
Alexandru cel Bun nr.27 ,judeful Neam{, rcprezentat prin domnul Ionel Arsene- pregedinte,

1.1.

qi

1.2. Direc{ia Jude{eani penl;ru Sport qi Tineret Neam{, cu sediul in Municipiul Piatra-NeamJ, str.
$tefan cel Mare, nr.31, jude{ul Neamf, reprezentatd prin domnul Gheorghe Paisa, director executiv,

II.

OBIECTUL ASOCIERII

Obiectul asocierii il constituie organizarea Galei "Premierea celor mai buni sportivi din JudeJul
Neam!", acliune ce va avea loc in data de 14 decembrie 2017, in municipiul PiatraNeamf, gi are
drept scop recunoagterea rezultatelor muncii sportivilor, tehnicienilor gi antrenorilor din jude!,
precum gi sprijinirea sportului de performanfa.

ilI. DURATA ASOCIERII
Acordul de asociere intrdin vigoare ladata semndrii de c[tre ambele p[rti gi produce efecte
pAna la data de 28 decembrie12017

IV.

.

OBLIGATIILE ASOCIATILOR

4.1. Obligafiile Consiliului Judefean Neamf:

a) sb aloce suma de 50.000 lei, reprezentAnd premii (sume brute) ce urmeazd a fi acordate
sportivilor, antrenorilor gi tehnicienilor cu rezultate sportive deosebite in competiliile internalionale
desfdgurate in anul 2017, conform listei anex[ care face parte integrantd din prezentul acord de
asociere;

b) sd pund la dispozilie, in mod gratuit, in data de 14 decenrbrie 2017, sala ,,Calistrat Hogag" a
Consiliului Judelean Neam!, pentru realizarca manifestdrii de la art.Il., respectiv clecernarea
premiilor;
c) sd asigure susfinerea de ciitre Ansamblul Folcloric ,,Floricicd de la Munte" a unui spectacol de
datini gi obiceiuri in cadrul evenimentului de premiere.

4.2.

Obligafiile Direc{iei Jlude{ene pentru Sport qi Tineret Neam{:
a) sd asigure operaliunile tehnico-administrative necesare organizdrii acfiunii prev[zute la art.II;
b) sd prezinte documentele justificative necesare acordbrii premiilor, in forma solicitat[ de cdtre
Direclia general[ buget-finanle din cadrul Consiliului Judelean Neamf;
c) sd prezinte sprijinul acordat de cdtre Judelul Neam!, prin intermediul mijloacelor mass-media, sau
al altor mijloace de publicitate.
V. RASPUNDEREA PARTILOR
5.1. Prezentul inscris servegte interesul comun al pd4ilor care se obligd s[-l execute intocmai gi intru
totul cu bund credin{d.
5.2. Pdrfile se obliga sd urmdreascd gi sd se informeze reciproc asupra derul[rii acestui acord.
5.3. Direclia Judeleand pentru Sport gi Tineret Neam! va exonera Consiliul Judefean Neam{ de orice

cerere de despdgubire sau acfiune aparutd ca urmare a incalcdrii reglementdrilor legale de cdtre
autoritate, de angajafii sdi sau de persoanele pentru care acegti angajali rdspund, sau ca rezultat al
incdlcarii drepturilor unei terfe p[r[i.

5.4 Direclia Judefeand pentru Sport gi Tineret Neam! igi asumd integral rdspunderea pentru
prejudiciile cauzate din culpa sa at6t Consiliului Judelean NeamJ, ter"filor, organismelor care
participd la derularea acordului, cAt gi contractanfilor sdi pe tot parcursul deruldrii acordului.
5.5 DirecJia Judeleand pentru Sport gi Tineret NeamJ r[spunde pentru veridicitate a, rcalitatea,
legalitatea gi corectitudinea tuturor documentelor prezentate Consiliului Jude(ean Neam{ in vederea
indeplinirii prevederilor prezentului acord.

VI. SOLUTIONAREA LITIGTTLOR
in care rezolvarea neinjelegerilor ce ai putea apdreaintre pdr"file prezentului acord nu
este posibild pe cale amiabild, ele vor fi supuse spre solulionare instanJelor de drept comun

in

cazul

competente.

VII. CLAUZE FINALE
7.l.Complet[rile gi modificdrile aduse prezentului acord nu sunt valabile gi opozabile p64ilor decAt
dacd sunt fdcute prin acte adilionale semnate de c[tre ambii asocia{i.
7.2. Prezentul acord a fost incheiat intr- un numdr de 2 (doud) exemplare, c6te unul pentru fiecare
membru asociat.
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