
Anexa la HCL nr. 348/12.09.2018 

ACORD DE ASOCIERE 
Nr. …./...………… 

 
În conformitate cu prevederile  art. 36 alin. (2),   lit. e)  şi alin. (7),  lit. a)  din 

Legea  administraţiei  publice locale nr. 215/2001, republicată, s-a încheiat prezentul 
acord de asociere. 

1. Părţile acordului: 

 Municipiul Târgovişte, cu sediul în Târgovişte,  str. Revoluţiei, nr 1-3, CUI 4279944, 
reprezentat legal prin jr. Daniel-Cristian Stan, în calitate de primar al Municipiului 
Târgovişte, pe de o parte  

 

CENTRUL JUDEŢEAN DE CULTURĂ DÂMBOVIŢA, cu sediul în Târgovişte, str. Al. I. 

Cuza nr. 15, telefon/fax 0245/613112, cod fiscal 26955672, reprezentat prin Cătălin 

Ionuţ Lăscaie, având funcţia de manager, 

Și  

 Fundaţia Culturală „Ion Dolănescu” cu sediul în comuna Perşinari, jud. Dâmboviţa, 

telefon 0724668388, cod fiscal 26149481, înscrisă în registrul special al fundaţiilor cu 

nr. 6/I/B/2009, Judecătoria Târgoviște, cont nr. RO22RNCB0128113219300001, 

deschis la BCR, reprezentată  prin Ionuţ Dolănescu, având funcția de preşedinte. 

2.Obiectul acordului de asociere: 

Obiectul acordului de asociere îl constituie organizarea ediției a V-a a Festivalului de 

Folclor „ Ion Dolănescu” la Târgoviște,  în perioada 22 – 23 septembrie 2018. 

3.Obligaț iile părț ilor  

Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa 
 

- asigură contribuţia cu suma de 100.000 lei, reprezentând cheltuieli de organizare a 

festivalului (onorarii artişti, orchestra Rapsozii  Moldovei, prezentator, flori şi 

decoruri, cazare invitaţi, taxe). 

 
  Fundaţia Culturală „Ion Dolănescu” 

- organizează  Festivalul Național de Folclor „Ion Dolănescu” – ediția a V-a, în 

perioada 22 – 23 septembrie 2018; 

- pune la dispoziția Municipiului Târgoviște – Direcției Economice, documentele 

justificative privind cheltuirea sumei primite în baza acordului de asociere, până 

la data de 31 octombrie 2018, care să ateste că destinația sumei a fost respectată. 
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 Municipiului Târgoviște  

 

- alocarea de la bugetul local al anului în curs a sumei de 30.000 lei pentru 

sonorizare, lumini, ecrane, onorarii artiști, materiale de promovare, suma va fi 

virată Fundaţiei Culturale „Ion Dolănescu”;  

- pune la dispoziție Piața Tricolor, în perioada 22 – 23 septembrie 2018, pentru 

organizarea festivalului; 

- asigură utilitațile ( curent electric, salubritate ). 

4. DURATA ACORDULUI  

     Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți și este valabil până la 

31 octombrie 2018.  

5. CONFIDENȚIALITATE  

    - Informațiile cuprinse în prezentul acord sunt publice în condițiile legii.  

6. DISPOZIȚII FINALE  

  - Forța majoră exonerează de răspundere partea care invocă în condițiile legii, cu 

cerința notificării scrise în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră. 

- Părțile pot conveni și alte măsuri comune pentru optimizarea și creșterea eficienței 

activităților precizate în acord. 

- Prezentul acord poate fi modificat sau completat prin act adițional la solicitarea 

oricăreia dintre părțile semnatare, cu acordul celeilalte părți. 

- Prevederile prezentului acord intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți. 

Încheiat în trei  exemplare originale. 

Municipiul Târgoviște                                      Centrul Județ ean de  Cultura Dâmboviț a        
Primar,                   Manager,                                                            
jr. Daniel – Cristian STAN                                              Cătălin Ionuț  LĂSCAIE  
 

DIRECȚIA ECONOMICĂ                                            Fundaț ia culturală  „Ion Dolănescu”                                                

Director Executiv,                                                         Președinte,              

dr. ec. Daniela – Elena POPA                                    Ionuț  DOLĂNESCU  

 

BIROUL CONTENCIOS JURIDIC                                             

             Șef Birou,                                                                

     jr. Elena EPURESCU   

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
       jr. Cătălin Rădulescu        jr. Chiru-Cătălin Cristea 
 


