JUDEŢUL ARGEŞ
Nr. ____/____________

ASOCIAȚIA ”CĂLUȘĂREII” STOLNICI
Nr.____/____________

Protocol de colaborare
între Judeţul Argeş și Asociația ”Călușăreii”, în vederea organizării în parteneriat, în
perioada 9-10 iunie, a ”Festivalul Călușului Argeșean”, ediția a XVI-a

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 art. 111,
alin. (5), din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011 şi HCJA nr. 16/02.02.2016
Intenţionând susţinerea activităților cu caracter educativ și cultural în judeţul Argeş
Judeţul Argeş, prin CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ cu sediul în Piteşti, Piaţa Vasile Milea, nr. 1,
cod 110053, telefon 0248.210056, fax 0248.220137, reprezentat prin domnul Preşedinte
Grigore Florin TECĂU, pe de o parte
şi
ASOCIAȚIA ”CĂLUȘĂREII” STOLNICI, cu sediul în Comuna Stolnici, sat Stolnici, reprezentată
prin domnul Pupăză Roșu Sevastian, telefon 0745.176759, pe de altă parte,
au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare, în următoarele condiţii:
II. OBIECTUL ŞI SCOPUL
Art.1. Obiectul convenţiei îl constituie cooperarea părţilor în vederea organizării în
parteneriat, în perioada 9-10 iunie, a ”Festivalul Călușului Argeșean”, ediția a XVI-a.
Art.2. Protocolul de colaborare are drept scop promovarea intereselor comune ale
părţilor, cu ocazia susţinerii şi organizării activităţilor menţionate la art. 1.
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 31.12.2016
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art.4. (1) Consiliul Judeţean Argeş participă în calitate de partener la activităţi cu
caracter educativ și cultural prin concursuri de dans organizate de ASOCIAȚIA ”CĂLUȘĂREII”
STOLNICI, eveniment de interes judeţean şi naţional şi suportă o parte din cheltuielile
aferente, în valoare de 24.000 lei, pe bază de documente justificative înaintate de organizator
(Asociație).
(2) Consiliul Judeţean Argeş are obligaţia să mediatizeze și să promoveze aceste
evenimente realizate în comun, în cadrul conferințelor de presă, prin intermediul materialelor
de presă și pe online (pe site-ul propriu al Consiliului, precum și pe facebook).
Art.5. (1) ASOCIAȚIA ”CĂLUȘĂREII” STOLNICI are obligaţia să organizeze ”Festivalul
Călușului Argeșean”, ediția a XVI-a pentru care primeşte sprijin financiar;
(2) ASOCIAȚIA ”CĂLUȘĂREII” STOLNICI are obligaţia de a depune documente financiare
justificative conform legii (facturi, procese verbale de recepţie), însoţite de un raport de
activitate, în termen de maximum 30 de zile de la finalizarea activităţii pentru care a primit
sprijin financiar din partea Consiliului Judeţean Argeş.

(3) ASOCIAȚIA ”CĂLUȘĂREII” STOLNICI răspunde de legalitatea justificărilor şi a documentelor
prezentate.
(4) ASOCIAȚIA ”CĂLUȘĂREII” STOLNICI are următoarele obligaţii referitoare la promovarea
acţiunilor realizate în comun:
- să menţioneze în toate documentele şi comunicatele mass-media referitoare la ”Festivalul
Călușului Argeșean”, ediția a XVI-a (anunţuri de orice fel, articole de presă, etc.) parteneriatul
cu Consiliul Judeţean Argeş;
- să afişeze în locuri vizibile rollup-ul/ bannerele - Consiliului Judeţean Argeş care atestă
participarea la realizarea evenimentului.
V. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - LITIGII
Art.6. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea credinţă, a
obligaţiilor asumate prin prezentul Protocol, partea în culpă datorează celeilalte părţi dauneinterese.
Art.7. 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.
VI. DISPOZIŢII FINALE
Art.9. Prezentul Protocol poate fi modificat prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat
prin act adiţional scris.
Art.10. Prezentul Protocol s-a încheiat azi, ____________, în două exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.
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