CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

A EXA LA HOTARAREA
N
din 28. oA .2a2a

+

e

ACORD DE ASOCIERE

I.

PARTILE
PARTTLE ASOCIER
ASOCIERI

Jude{ul Neam( prin Consiliul Judefearl Neam{ cu sediLrl in
Neam{, str.Alexandru cel Bun nr.27, reprezentat drin domnul lonel Ars
A

un

lclpru

si
$l

Comuna Agapia prin Consiliul locaf al Comunei Aga
judelul Neamf, reprezentat prin domnul Vasiliu lvlihai- viceprimar;

persoane varstntce oln localitatea

brie2020.

ilI.

DURAIIA ASOCIERII

Acordul de asociere produce efecte inceppnd cu drepturile sala iale aferente Iunii ianuarie 2020,
pdna la data de 25 ianuarie 2021 .

IV. OBLIGATIILE ASOCIATILOR
4.1. Obliga{ii ale Consiliului Judefean Nearn{
asigure finan{area pentru cheltuielile de personal cu suma
ianuarie 2020-31 decembrie 2020.

a.

s5.

d

2.552 m\i lei, pentru perioada

4.2. Obligafii ale Consiliului Local al CQrnunei Agapia

a. sd cheltuiascd suma alocatd de Consiliul

Jude
tru acoperirea cheltuielilor de
!.t."" N;-u;t-;o*
personal, conform anexei la adresa nr" 24812020 a Comunei Agapia,
respectarea prevederilor legale
referitoare la raportul angajatlbenefi ciar;
b.s[ prezinte lunar Consiliului Judelean Neam!, flana ta data de 25 ale unii in curs, documente din care
sd rezulte modul de cheltuire a sumei alocate dentru luna anterioard inso{ite de anexa la acordul de

de la data ingtiintdrii in scris de
le si a prevederilor acordului de

lui de specialitate al Consiliului
nsiliul J udelean Neamf.

sd-l execute intocmai si intru
5.3. Consiliului Local al Comunei Agapia igi va f,suma intreaga
fiscale gi in raport cu terJe pa(i, inclusiv pentru
r ----- -' daune de orirce natu
derul[rii acordului sau ca o consecinld a derul6rr
exonera Consiliul Judelean Neam{ de orice ce{ere de despagubire
incilcdrii reglementdrilor legale de cdtre autoritafe, de angajalii sdi sa
angajali rdspund, sau ca rczultat al incdlcdrii drepfurilor unei ter{e p[r-[i.
5.4 Consiliului Local al Comunei Agapia igi asuprd integral rdspr_rnde
culpa sa atdt Consiliului Judefean Neam!, terfilorl organismelor care pa
gi contractanfilor sai pe tot parcursul deruldrii acordului.
5.5 Consiliului Local al Comunei Agapia rSgpunde pentru veridi
corectitudinea tuturor documentelor prezentate Consiliului Judetea
prevederilor prezentul ui acord.

rularii acestui acord.
ilitate cu privire la obligatiile
aduse terfelor parli pe perioada
ui Local al Comunei Agapia va
u ac{iune aparutd ca urmal'e a
de persoanele penLru care ace$li

pentru prejudicile cauzate din
icipa la denrlarea acordului" cAt
iI"atea, realitatea, legalitatea

Neam!

in

gi

vederea indeplinirii

VI. SOLUTIONAREA LITIGII OR

in

cazul in care rezolvareaneinlelegerilor ce ar putea apdreaintre
posibil5 pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solufionare instanlelor

1

ile
drept

VII. CLAUZE FINALE
T.l.Completdrile gi modific[rile aduse prezentului acord nu sunt va
dacd sunt fzcute prin acte aditrionale semnate de cdtre ambii asociali.
7.2.Prezentul acord a fost incheiat intr- un numdr de 2 (dou6) exe
membru asociat.
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DECLARATIE

in

calitate

avAnd

acordului de asociere nr. ....".

din

sancfiunile art. 326 Cod Penal, cd sumele
finanJator.

Numele gi prenumele:
Funcfia:

Semndtura 9i gtampila:
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