ACORD DE PARTENERIAT
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 articolele 6, 7 și 21 din
Legea nr. 448/ 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

JUDEȚUL ARGEȘ, prin CONSILIUL JUDETEAN ARGES, cu sediul in Pitești, Piata Vasile
Milea, Nr. 1, jud Arges, telefon 0248/217800, Cod fiscal nr. 4229512, reprezentat legal
prin Constantin Dan Manu, avand functia de Presedinte, denumita in continuare Partener
principal.
si
ASOCIATIA PRIMII PASI SPRE PERFORMANTA, cu sediul in Pitești, str. Craiovei, nr.9,
bloc V1, etaj D1, jud Arges, telefon 0761041218, numarul Certificat de inscriere a persoanei
juridice fara scop patrimonial Nr.63/RA/2014 din 16.09.2014, codul fiscal RO33609809, cont:
RO98BTRLRONCRT0261839402, deschis la Banca Transilvania Sucursala Pitești, reprezentata
legal prin Crăciun Alexandru Flavian, avand functia de Presedinte, denumita in continuare
Organizator,
au convenit încheierea prezentului acord de parteneriat, în următoarele condiţii:

I. OBIECTUL și SCOPUL
Art. 1. Obiectul prezentului acord îl constituie colaborarea între ASOCIAȚIA PRIMII PAȘI
SPRE PERFORMANȚĂ și JUDEȚUL ARGEȘ, prin CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ, în
vederea susținerii organizării turneului BRD ARGES OPEN WHEELCHAIR TENNIS, un turneu
de tenis destinat persoanelor cu dizabilități.
II. DURATA ACORDULUI
Art.2. Acordul de Parteneriat intră în vigoare la semnarea lui și este valabil până la finalizarea
turneului.
III.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

Art.3. Consiliul Judeţean Argeş participă în calitate de partener la activităţile cu caracter
sportiv organizate de Asociația Primii pași spre performanță şi suportă o parte din
cheltuielile aferente acestor activități, în limita bugetului disponibil, după cum urmează:
asigurarea ambulantei pe toata durata desfasurarii turneului (3-6 August 2017 in
intervalul orar 9h-17h)
asigurarea materialelor de promovarea a județului Argeș pentru participanți;
realizarea unui flyer in limba engleza cu obiectivele turistice importante;
asigurarea trofeelor pentru castigatorii locurilor 1 si 2- categoria simplu;
realizarea a 40 de diplome pentru toti participantii la eveniment;
realizarea a 40 de medalii pentru toti participantii la turneu ;
realizarea a 35 plachete pentru toti participantii la eveniment.

Art. 4. Asociația Primii pași spre performanță are următoarele obligaţii referitoare la
promovarea acţiunilor realizate în comun:
- să menţioneze în toate documentele şi comunicatele mass-media referitoare la activităţile
turneului BRD ARGES OPEN WHEELCHAIR TENNIS (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.
Art. 5. Partenerii trebuie sa contribuie la organizarea turneului si sa isi asume rolul lor in cadrul
turneului, asa cum este definit in cadrul acestui Acord de Parteneriat.
Art. 6. Partile trebuie sa se consulte in mod regulat si sa se informeze asupra tuturor aspectelor
privind activitatea ce face obiectul Acordului de parteneriat.
Art. 7. Partenerii trebuie sa desfasoare activitatile cu respectarea standardelor profesionale si
de etica cele mai inalte, respectiv cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă, în
conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat.
IV.

RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - LITIGII

Art. 8. Pe durata prezentului Acord, partile vor avea dreptul sa convina in scris asupra
modificarii anumitor clauze, prin act aditional, oricand interesele lor cer acest lucru, cand aceste
circumstante au loc si nu au putut fi prevazute în momentul în care s-a executat prezentul
Acord de Parteneriat.
Art. 9. Prezentul acord se reziliaza de drept de catre oricare dintre parti in cazul neindeplinirii
de catre cealalta parte a obligatiilor contractuale.
Art. 10. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea credinţă, a
obligaţiilor asumate prin prezentul Acord, partea în culpă datorează celeilalte părţi dauneinterese.
Art. 11. 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.
V. DISPOZITII FINALE
Art. 12. Modificarea prezentului acord poate fi facuta numai in scris, prin acordul ambelor parti.
Prezentul acord, impreuna cu modificarile si anexele sale, reprezinta vointa partilor si inlatura
orice intelegere orala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
Art. 13. Prezentul acord a fost fost întocmit si semnat astazi, ......................., in limba romana
in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
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Presedinte,
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