NEXA LA HOTANANN,q.

CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

DIN 20.

06. 2019

DE

PARTI
I.
sediul i
cu
Neam{,
Judeful Neam(, prin Consiliul Jude{ean
nr.27,judeful Neam!, reptezentat prin domnul Ionel Arsene-

eamt. str. Alexandru cel Bun

$l

judelul
Inspectoratul $colar Jude{ean Neam{, cu sediul in municipiul Piatra Neam!, str'Lt.Dr[ghiescu, nr,4A,
Neam!, feprezentatprin doamna prof.Elena Laiu - inspector gcolar general

IL

OBIECTUL ASOCIERII

realizareaunei acliuni de interes publicjudelean, respectiv, organizatea
2.l.Obiectul asocierii
qi g6ndire criticS ,,Tinerii dezbal" , ce va avea loc in perioada 8- 1 3
dezbatere
are,
Olimpiadei nalionale de argument

il constituie

iulie 2019, in municipiul Piatra NeamJ, judelul NeamJ
2.2. Scopul asocierii este atAt ciegterea prestigiului la nivel nalional a invdtdmAntului din Judelul Neam!,
imaginea unei comunitali implicate in iusJinerea valorilor gi educaliei tinerilor, cAt gi promovarea valorilor
democratice reale ale invdtdmdntului preuniversitar romdnesc'

UI.

DURATA ASOCIERII

Acordul de asociere intr6 in vigoare la data semndrii de cdtre ambele pa4i
15

li

produce efecte p6nd la data de

iulie 2019.

OBLIGATIILE ASOCIATILOR
rv.
Neamf:
Judetean
Consiliului
Obliga{iile
4.1.
iulie
a) s6 punE lL dispozilie, cu titlu gratuit, sala ,Calistrat Hogaq" a Consiliului Judelean Neam!, in datele de 8
finale
qi t: iutie 2019, pentru festivitatea de deschidere a competiliei qi, respectiv, pentru desfdqurarea meciurilor
pi festivitatea de premiere a cfutigdtorilor.
4.2. Obligaliile Inspectoratului $colar Judelean Neam{:
a; sa preZinte sprijinul acordat de cdtre Judelul Neamt, prin intermediul mijloacelor mass-media, sau al altor
mij loace de publicitate.

V. RASPUNDEREA PARTILOR

5.1. prezentul inscris servegte interesul comun al pd4ilor care se obligd sd-l execute intocmai 9i intru totul cu
bund credin!6.
5.2. p64ile ie obligd sE urmdreascd gi sd se informeze reciproc asupra derulSrii acestui acord.
sa
5.3 Inspectoratul Jpolar Judelean Neam! iqi asum6 integral rdspunderea pentru prejudiciile cauzate din culpa
contractanJilor
at6t Consiliului Judefean Neam!, terfilor, organismelor care participd la derularea acordului, cAt 9i
sdi pe tot parcursul derulirii acordului.

vI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

in caztiin care rezolvareaneinlelegerilor ce ar putea apdrea intre pdrfile prezentului acord nu este posibild
pe cale amiabild, ele vor fi supuse spre solutionare instanlelor de drept comun competente.
VII. CLAUZB FINALE

T.L.Completdrile gi modific6rile aduse prezentului acord nu sunt valabile qi opozabile pd(ilor decAt dacd sunt
fdcute prin acte adilionale semnate de cdtre ambii asociali'
7,2, piezentul acord a fost incheiat intr- un numdr de 2 (doud) exemplare, cAte unul pentru fiecare membru
asociat.

CONSILIUL JUDETEAN
NEAMT
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