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Adrian Constantin GĂITAN

ACORD DE PARTENERIAT
În temeiul prevederilor:
‐ Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
‐ Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare,
‐ Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare.
Art. 1. Părțile
1.1. Comuna Vama Buzăului, cu sediul în Comuna Vama Buzăului, str. Principală, Nr. 425, Judeţul
Brașov, cod fiscal 4728300, cod IBAN RO25TREZ24A870400560403X , deschis la Trezoreria
Săcele, reprezentată legal de către domnul Primar Chirilaș Tiberiu Nicolae - în calitate de
partener principal
şi
1.2. Asociaţia „Valea Zimbrilor - Vama Buzăului”, cu sediul în Comuna Vama Buzăului, str.
Principală, Nr. 425, Judeţul Brașov, cod fiscal 24892543, cont IBAN
RO36RNCB0059106702190001, deschis la BCR Întorsura Buzăului - în calitate de partener
secundar
au convenit următoarele:
Art. 2. Scopul Acordului de Parteneriat
Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, părțile își exprimă acordul de colaborare în
vederea asigurării funcționalității unui patinoar închiriat de către Comuna Vama Buzăului conform
prevederilor Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 104/29.09.2017.
Art. 3. Obiectul
Obiectul acestui parteneriat îl reprezintă asigurarea funcționalității unui patinoar de 300 mp,
închiriat de către Comuna Vama Buzăului, prin angajarea a 4 persoane (2(două) - CASIER, 2 (două)
- Muncitor calificat/necalificat) de către O.N.G. - Asociaţia „Valea Zimbrilor - Vama Buzăului”.
Art. 4. Principiile de bună practică ale parteneriatului
4.1 Partenerii trebuie să contribuie la realizarea funcționării patinoarului;
4.2 Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind
activitatea ce face obiectul Acordului de Parteneriat;
4.3 Partenerii trebuie să desfășoare activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică
cele mai înalte, respectiv cu maximum de profesionalism, eficiență și vigilență, în conformitate cu
cele mai bune practici în domeniul vizat.

Art. 5. Durata acordului
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5.1 Acordul de Parteneriat intră în vigoare de la data semnării acestuia de către cele două părţi;
5.2. Părțile se obligă să deruleze prezentul Acord de Parteneriat pe o perioadă de cel puțin 3 luni de
la data intrării în vigoare, cu posibilitatea de prelungire.
Art. 6. Drepturi și obligații ale partenerilor
6.1 Drepturi și obligații ale partenerului principal:
a) Să colaboreze cu partenerul secundar și să sprijine derularea în bune condiții a activității pe
toată durata derulării Acordului de Parteneriat;
b) Să pună la dispoziția partenerului secundar cadrul necesar desfășurării activității descrise în
prezentul Acord de Parteneriat;
c) Să comunice partenerului secundar orice eveniment intervenit în derularea activității
desfășurate conform prezentului Acord de Parteneriat.
6.2. Drepturi și obligații al partenerului secundar:
a) Să ducă la îndeplinire activitatea pentru care s-a angajat prin prezentul Acord de Parteneriat,
asigurând funcționalitatea patinoarului prin angajarea a 4 persoane (2(două) - CASIER, 2 (două) Muncitor calificat/necalificat);
b) Să comunice partenerului principal orice eveniment intervenit în derularea activității
desfășurate conform Acordului de Parteneriat.
Art. 7. Responsabilitățile părților în implementarea Acordului de Parteneriat
7.1 Partenerul secundar se obligă să asigure funcționalitatea patinoarului (în suprafaţă de 300 mp)
prin angajarea a 4 persoane (2(două) - CASIER, 2 (două) - Muncitor calificat/necalificat);
7.2 Partenerul principal se obligă să plătească partenerului secundar cotizaţia anuală ca membru
fondator al Asociaţiei „Valea Zimbrilor – Vama Buzăului” şi care trebuie să asigure şi funcţionalitatea
patinoarului prin angajarea a 4 persoane (2(două) - CASIER, 2 (două) - Muncitor calificat/necalificat)
pe o perioadă de cel puţin 3 luni.
Art. 8. Răspunderea partenerilor
8.1 Partenerul principal va fi direct și integral răspunzător față de S.C. SUISSE TRAIL S.R.L. Braşov
(societatea comercială de la care Comuna Vama Buzăului a închiriat patinoarul conform contractului
nr. 5616/30.10.2017);
8.2 Partenerul secundar este răspunzător față de partenerul principal din prezentul acord de parteneriat
pentru prejudiciile aduse acestuia, rezultate din neimplementarea/implementarea necorespunzătoare
a activității privind asigurarea funcționalității patinoarului;
Art. 9. Notificări
9.1 Orice comunicare între Parteneri în legătură cu prezentul Acord se va face în scris;
9.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere, cât și la primire.
Art. 10. Legea aplicabilă
Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legislația românească.
Art. 11. Amendamente la Acordul de Parteneriat
11.1 Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării
anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru, când aceste circumstanțe au
loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat;
11.2 Eventualele amendări ale Acordului de Parteneriat nu trebuie să contravină obligațiilor asumate
de către partenerul principal prin contractul de închiriere nr. 5616/30.10.2017 încheiat între Comuna
Vama Buzăului şi S.C. SUISSE TRAIL S.R.L. Braşov.

Art. 12. Litigii
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Orice dispută care poate lua naștere din sau în legătură cu prezentul Acord de Parteneriat va fi
soluționată pe calea negocierilor între părți, iar în situația în care acestea nu ajung la nici un acord
privind soluționarea acestei dispute, aceasta va fi soluționată de instanțele competente.
Art. 13. Prevederi finale
Prezentul Acord de Parteneriat a fost întocmit și semnat la Primăria Comunei Vama Buzăului, astăzi,
…………, în 2(două) exemplare originale, în limba română, 1(unu) exemplar pentru partenerul
principal, 1(unu) exemplar pentru partenerul secundar, toate având aceeași valoare legală.
Semnături:
Partener principal,

Partener secundar,
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