Anexă la HCL nr. 354/27.09.2017
ACORD DE PARTENERIAT

1. PĂRŢILE
ASOCIAȚIA BE YOU cu sediul în Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 85, Valea
Voievozilor,
Răzvad,
Dâmbovița,
cod
fiscal
35276581,
Cont
lei:
RO38BTRLRONCRT0325795201 reprezentată de către Marius Adrian Miloiu, în calitate
de COORDONATOR
și
Municipiul Târgovişte, cu sediul în municipiul Târgovişte, str. Revoluţiei nr. 1-3,
judeţul Dâmboviţa, tel. 0245/611222, fax 0245/217951, reprezentată prin jr. Daniel Cristian Stan – Primar, în calitate de PARTENER
2. OBIECTUL ACORDULUI
Obiectul acordului este de a sprijini desfășurarea unor activități de interes local din cadrul
proiectului internațional Erasmus + „The Power of Words” organizat de Asociația Be
You în perioada 20-29 octombrie 2017.
3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1 Municipiul Târgoviște:
- să organizeze o seară românească în data de 22 octombrie 2017, în care vor fi prezentate
tradițiile culinare și cultural-artistice locale celor 30 de participanți din Spania, Italia,
Polonia, Turcia și România. Cuantumul cheltuielilor ocazionate de organizarea
evenimentului mai sus menţionat va fi în limita sumei de 4.000 lei.
- să găzduiască în data de 24 octombrie între orele 10 și 13 o întâlnire între participanții la
proiect și reprezentanți ai autorităților locale și județene prin care aceștia să cunoască mai
bine comunitatea noastră și cum sunt sprijinite și tratate minoritățile, inclusiv cele care
provin din țările lor, în comunitatea noastră (chiar și mediul de afaceri provenit din aceste
țări a găsit în Târgoviște și în Dâmbovița un loc prielnic pentru dezvoltarea unor afaceri
de succes);
- să își dea acordul pentru folosirea denumirii și a siglei sale de către organizator în
materialele de promovare a activităților.
3.2

ASOCIAȚIA BE YOU:

- va promova imaginea Primăriei Municipiului Târgoviște și a comunității prin materiale
1

publicitare: afişe, bannere și în mediul online pe site-ul asociației, site-urile partenerilor
externi, rețele de socializare - mediatizare susținută prin promovare din grantul Google.
- va evidenția rolul instituției în desfășurarea proiectului și responsabilitatea socială de
care dă dovadă.
- va înainta Primăriei Municipiului Târgoviște un raport cu privire la rezultatele
activităților cuprinse în acest acord în termen de 7 zile de la finalizarea proiectului.
Proiectul are 30 de participanți din Spania, Italia, Polonia, Turcia și România și timp de 3
luni după încheierea proiectului sunt programate activități de diseminare a rezultatelor în
toate aceste țări, efectul de multiplicare al promovării fiind semnificativ. Astfel, pe termen
mediu și lung Târgoviștea va avea de câștigat din punct de vedere turistic și economic.
4. DURATA ACORDULUI
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi și încetează la data de
29 octombrie 2017.
5. CONFIDENŢIALITATE
Informaţiile cuprinse în prezentul acord sunt publice în condiţiile legii.
6.DISPOZIŢII FINALE
6.1. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii, cu
cerinţa notificării scrise în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră.
6.2. Părţile pot conveni şi alte măsuri comune pentru optimizarea şi creşterea eficienţei
activităţilor precizate în acord.
6.3. Prezentul acord poate fi modificat sau completat prin act adiţional la solicitarea
oricăreia dintre părţile semnatare, cu acordul celeilalte părţi.
Prezentul Acord a fost întocmit şi semnat la Târgoviște în 2 exemplare originale,
câte unul pentru fiecare parte semnatară.

ASOCIAȚIA BE YOU
PREȘEDINTE,
Marius Adrian MILOIU

MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE
PRIMAR,
jr. Daniel - Cristian STAN

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
prof. Honorius Moțoc

SECRETARUL MUNICIPIULUI,
jr. Chiru-Cătălin Cristea
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