CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

Nr............/....................

Anexa la HCJ nr._______/______________
ASOCIATIA IN VEDEREA PROMOVARII
TUICII DE MORARESTI – ARGES SI A
PRODUSELOR TRADITIONALE
Nr................/...................

PROTOCOL DE COLABORARE
între Consiliul Judeţean Argeş şi Asociatia in vederea promovarii Tuicii de
Moraresti – Arges si a Produselor Traditionale in vederea reprezentarii
judetului Arges la targul international „GRUNE WOCHE”, Berlin, Germania

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 participarea Asociatiei in vederea promovarii Tuicii de
Moraresti – Arges si a Produselor Traditionale la targul international „GRUNE
WOCHE” – Expozitie internationala pentru industrie alimentara, agricultura si
horticultura, organizator Ministerul Agriculturii, ce se va desfasura in perioada 15-24
ianuarie 2016.
Intenţionând sustinerea si promovarea traditiilor judetului Arges la nivel
international.
Art.1. PARTILE
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ, cu sediul în Pitesti, Piata Vasile Milea, nr. 1, cod
110053, telefon 0248.210056, fax 0248.220137 reprezentat prin domnul Florin
TECAU- Preşedinte, pe de o parte
şi

ASOCIATIA IN VEDEREA PROMOVARII TUICII DE MORARESTI –ARGES SI A
PRODUSELOR TRADITIONALE, cu domiciliul fiscal in comuna Moraresti, sat
Moraresti nr. 204, judetul Arges: cod de inregistrare fiscala (C.I.F.) nr. 33929479
reprezentata prin domnul Buzdugan Iosaf-Ionut, pe de altă parte,
au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare, în următoarele condiţii:
II. OBIECTUL ŞI SCOPUL
Art.2. Obiectul protocolului îl constituie cooperarea părţilor în vederea reprezentarii
Judetului Arges la „Grune Woche” – Expozitia internationala pentru industrie
alimentara, agricultura si horticultura, la Berlin, Germania, in perioada 15-24

ianuarie 2016, in scopul promovarii produselor traditionale romanesti si ale judetului
Arges.
III. DURATA
Art.3. Prezentul Protocol de colaborare începe să producă efecte de la data semnării
sale de către ambele părţi şi încetează la data de 01.05.2016.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art.4.1. Consiliul Judeţean Arges participă în calitate de partener, avand
urmatoarele obligatii:
Sustine financiar cheltuielile de transport international, cazare si masa la
Berlin si pe traseu pentru un numar de maxim 10 persoane (9 reprezentanti ai
Asociatiei in vederea promovarii Tuicii de Moraresti –Arges si a Produselor
Traditionale si 1 reprezentant specialist in produse traditionale din partea
Directiei pentru Agricultura Arges), in perioada 15-24 ianuarie 2016 (10 nopti).
Participa la manifestare cu o delegatie formata din reprezentanti ai institutiei si
suporta din bugetul propriu cheltuielile aferente deplasarii;
Mediatizeaza si promoveaza participarea judetului Arges la evenimentul
international de la Berlin.
Art. 4.2. Asociatia in vederea promovarii Tuicii De Moraresti – Arges si a
Produselor Traditionale se obliga sa:
Participe cu produse atestate in vederea promovarii produselor traditionale
romanesti si ale judetului Arges la evenimentul „Grune Woche, Berlin” din
perioada 15-24 ianuarie 2016;
Prezinte documentele justificative privind participarea la evenimentul „Grune
Woche, Berlin”, in termen de maxim 60 de zile de la finalizarea evenimentului.
Mentioneze in materialele de promovare sprijinul financiar acordat de Consiliul
Judetean Arges;
Inscriptioneze cu sigla Consiliului Judetean Arges materialele de informare si
promovare.
V. PREVEDERI COMUNE
Art.5. Susţinerea financiară a Asociatiei in vederea promovarii Tuicii de
Moraresti –Arges si a Produselor Traditionale de către Consiliul Judeţean Argeş se
va face în limita sumei de 30.000 lei, precum şi a prevederilor bugetare;
Art.6. Părţile semnatare ale protocolului pot să întreprindă şi alte măsuri în
comun sau/şi de către fiecare parte, convenite între părţi, în limita posibilităţilor şi
competenţelor legale prin prelungirea prezentului protocol;
Art.7. Asociatia in vederea promovarii Tuicii de Moraresti –Arges si a
Produselor Traditionale va răspunde pentru sumele primite în faţa organelor de
control (Curtea de Conturi, s.a.) şi pentru cele nefolosite conform obligaţiilor
menţionate în prezentul protocol.
Art.8. Asociatia in vederea promovarii Tuicii de Moraresti –Arges si a
Produselor Traditionale se obligă să restituie integral sumele primite în situaţia în
care nu justifică în termenul prevăzut sumele alocate, precum şi în situaţia în care

utilizează fondurile primite în alt scop decât cel prevăzut la art. 4 din prezentul
protocol.

VI. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - LITIGII
Art.9. Pentru neexecutarea, sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea
credinţă, a obligaţiilor asumate prin prezentul Protocol de colaborare, partea în culpă
datorează celeilalte părţi daune-interese.
Art.10. Părţile convin să rezolve diferendele apărute în legătură cu executarea
prezentului protocol 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.
VII. DISPOZIŢII FINALE
Art.11. Prezentul Protocol poate fi modificat prin acordul de voinţă al părţilor,
exprimat prin act adiţional scris.
Art.12. Prezentul Acord s-a încheiat azi, ____________, în două exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.
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