Anexa
La Hot . nr........................
JUDEŢUL ARGEŞ
Nr............/....................

COMUNA BASCOV
Nr................/...................

ACORD DE PARTENERIAT
între Judeţul Argeş şi Comuna Bascov în vederea reprezentarii judetului
Arges la expozitia mondiala Expo Milano 2015
I. PREAMBUL:
Având în vedere prevederile art. 91, alin.(5), lit.”a” din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi
luand in considerare Hotararea de Guvern nr. 115/ 2011 actualizata, privind
participarea Romaniei, cu un pavilion national, la Expozitia Mondiala 2015
„Hranirea planetei, energie pentru viata”, Milano, Italia, ce se va desfasura in
perioada 1 mai- 31 octombrie 2015.
Intenţionând susținerea si promovarea culturii județului Argeș la nivel
international
Art.1. PARTILE
JUDETUL ARGEȘ, cu sediul în Pitești, Piața Vasile Milea, nr. 1, cod 110053, telefon
0248.210056, fax 0248.220137 reprezentat prin domnul Florin TECAU- Preşedinte,
pe de o parte
şi
COMUNA BASCOV, cu sediul în Str. Paisesti - DN, Nr. 125, Comuna Bascov, Jud.
Arges, telefon 0248/270 525. ; 0248/290 602, fax: 0248/ 270 033, reprezentat prin
domnul Gheorghe STANCU – Primar, pe de altă parte,
au convenit încheierea prezentului acord de parteneriat, în următoarele condiţii:
II. OBIECTUL ŞI SCOPUL
Art.2. Obiectul acordului îl constituie cooperarea părţilor în vederea reprezentarii
judetului Arges la expozitia mondiala Expo Milano 2015, in perioada 8-14 iunie
2015, in scopul promovarii valorilor autentice din cultura argeseana.
III. DURATA
Art.3. Prezentul Acord de parteneriat începe să producă efecte de la data semnării
sale de către ambele părţi şi încetează la data de 31.07.2015.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art.4. Judeţul Argeș participă în calitate de partener la sustinerea financiara privind:
- Transportul echipamentelor si instrumentelor necesare organizarii
evenimentului la Expo Milano 2015;

-

Transportul international si cazarea la Milano si pe traseu a unui numar de
maxim 30 de persoane (reprezentanti ai Consiliului Judetean Arges si ai
mass-media) in perioada 7-11 iunie 2015 (5 nopti).
Comuna Bascov participă în calitate de partener la sustinerea financiara privind:
- Transportul international pentru reprezentantii Casei de cultura „Adriana
Trandafir” a comunei Bascov.

V. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - LITIGII
Art.6. Pentru neexecutarea, sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea
credinţă, a obligaţiilor asumate prin prezentul Acord, partea în culpă datorează
celeilalte părţi daune-interese.
Art.7. Părţile convin să rezolve diferendele apărute în legătură cu executarea
prezentului acord pe cale amiabilă. În măsura în care rezolvarea diferendelor nu va
putea fi făcută pe cale amiabilă, acestea vor fi deduse spre soluţionare instanţelor
judecătoreşti.
VI. DISPOZIŢII FINALE
Art.8. Prezentul Acord poate fi modificat prin acordul de voinţă al părţilor,
exprimat prin act adiţional scris.
Art.9. Prezentul Acord s-a încheiat azi, ____________, în două exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.
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