CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

EXA LA HOTARAREA
R. 33 DIN 2t. 01.2020

ACORD DE ASOCIERE
I.
PARTILE ASOCIER
1.1. Judeful Neam{, prin Consiliul Judefean Neam{, cu sediul ln mu
Alexandru cel Bun nr.27,judelul Neam{, reprezentat prin domnul Ionel Arse
qi

1.2. Comuna Bozieni, prin Consiliul Local al Cornunei Bozie i, cu sedi
str.Principald, nr.77 ,j udelul Neam!, reprezentat prin domnul Doinel C mezescu pnmar.
-

Bozieni,

II.
OBIECTUL ASOCIE
obiectul asocierii il constituie realizarea unor ac{iuni aferente i plementarii proiectul ui de interes
judelean ,,Sansa la educalie, viitor asigurat"(SEVA), in scopul reducer i gi prevenirii abandonului
scolar
timpuriu si promovarea accesului egal la invatdmant al elevilor din co
Bozieni.
III.
DURATA ASOCIERI
Acordul de asociere intrd in vigoare la data semn[rii de citre a bele par{i gi produce efecte pe
perioada implementdrii proiectului prevdzut la pct.ll, precum gi pe o perioadd de incd 3 ani dupa
finalizar ea impl ement[ri i pro i ectu u i.
I

IV.

OBLIGATIILB ASOCIAT L,OR

4.1. Obligafiile Consiliului Jude{ean Nearnf:
sd pund la dispozilia Comunei Bozieni un microbuz scolar, achizifionat

a.

,,Sansa la educalie, viitor asigurat"(SEVA), marca Opel Movano, culo
locuri, serie
0207027 , numdr de identificare woVVVT605KB r 80
6, avdnd o valoare de inventar de I 88.008.1 0 lei.

clv

4.2. Obligafiile Consiliului Local al Cornunei Bozieni:
sb asigure resursele materiale, financiare gi umane pentru

a)

pentru care a fost achizitionat;
b) sd urmdreasc[ utilizarea microbuzului gcolar doar in scopul
respectiv transportul dus-intors al elevilor intre domiciliu gi unitatea de
cursurile, precum gi pentru realizarea de c[tre acegtia a unor proiecte
legale in materie;
c) sd respecte obligaliile asumate prin acordul de colaborare
Judelean Neam! la data de 13.12.2016.

in cadrul proiectului
alb6, an fabricatie 2019, l6+l
2, serie motor C005895, EURO

microbuzului Ecolar in scopul

pentru care a fost achizilionat,
invdlimAnt in care iEi desliqoara
scolare, cu respectarea normelor
ncheiat

cu Inspectoratul

$colar

V. RASPUNDEREA PARTILOR
5.1. Prezentul inscris servegte interesul cofflun al pirfilor care se obligd
I execute intocmai gi intru totul
cu bund credin!d.
5.2. Parfile se obligi sd urmdreascd gi sa se informeze reciproc asupra
I6rii acestui acord.
5.3. consiliul Local al comunei Bozieni igi va asuma intreaga respor bilitate cu privire la obligaliile
fiscale gi in raport cu terle pdrJi, inclusiv pentru daune de orice natur aduse terfelor parli pe perioada
deruldrii acordului sau ca o consecin{[ a derul6rii acordului. consili I Local al Comunei Bozieni va
exonera consiliul Judefean Neam! de orice cerere de despdgubire
u acfiune apdrut[ ca ul'mare a
incilcdrii reglement[rilor legale de c[tre autoritate, de angajalii sai s de persoanele pentru care acegti
angaja\i rdspund, sau ca rezultat al incdlcbrii drepturilor unei terle pdrli.
5.4 consiliul Local al comunei Bozieni igi asum6 integral rdspunder pentru prejudicile cauzate dirr
culpa sa atat consiliului Judefean Neam!, terfilor, organisnrelor care pa
ip[ la derularea acordului, cAt gi
contractan{ilor sdi pe tot parcursul derulirii acordului.

5.5 consiliul Local al comunei Bozieni rdspunde pentru

verid
corectitudinea tuturor documentelor prezentate Consiliului Judefea
prevederilor prezentului acord.

tea, realitatea, legalitatea
Neam{ in

gi

VI. SOLUTIONAREA LI IGIILO
In cazul in care rezolvarea neinlelegerilor ce ar putea apdrea in
pdrfile
posibild pe cale amiabild, ele vor fi supuse spre solufionare instan{elor e drept

VII. CLAUZE FINALE
T.l.completarile gi modificdrile aduse prezentului acord nu sunt valab le qi opozabile pa(i r decAt dacb
sunt ftcute prin acte aditrionale semnate de cdtre ambii asociati.
7.2. Prezentul acord a fost incheiat intr- un numdr de 2 (doud) e
plare, cAte unul pentru fiecare
membru asociat.
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