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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. 

I. 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  

şi 

Societatea Astronomică Română de Meteori, cu sediul  în Târgoviște,  str. Tineretului, 
nr. 1, CUI 9372482/ IBAN  RO27RNCB0128045436570001 BCR, reprezentat  legal  
prin Valentin Grigore, în calitate de  președinte,  pe de altă parte. 

II.  Obiectul  Acordului de Asociere: 

a) Colaborarea dintre cele două instituţii în vederea organizării evenimentului 
internațional Astro Fest 2018, în perioada 12 – 24  octombrie 2018. 
  

 III. Durata Acordului de Asociere:  
Prezentul  Acord de Asociere este valabil până la finalizarea activităţilor, cu începere de 
la data semnării  de către ambele părţi. 

IV. Obligaţiile părţilor: 
În scopul realizării asocierii părţile îşi asumă următoarele obligaţii:   
 
Societatea Astronomică Română de Meteori: 

- Organizarea evenimentului international Astro Fest 2018, în perioada 12 – 24  
octombrie 2018; 

- Pune la dispoziția Municipiului Târgoviște – Direcției Economice, documentele 
justificative privind cheltuirea sumei primite în baza acordului de asociere, în 
termen de 10 zile de la finalizarea evenimentului. 
 
 

Municipiul Târgovişte 
 

- Alocarea de la bugetul local al anului în curs a sumei de 27.000 lei pentru 
organizarea evenimentului international Astro Fest 2018 . 

 
 Obligaţii Comune: 

 

Părţile semnatare se angajează să se informeze reciproc şi permanent, asupra  
colaborării. 
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V.Încetarea Acordului de Asociere: 

Raporturile contractuale încetează: 
a) prin acord comun al părţilor, consemnat  într-un act adiţional; 
b) în  cazul în care realizarea obiectului prezentului acord devine imposibilă, din motive 
independente de voinţa părţilor; 
c) în caz de forţă majoră. 
 
VI. Dispoziţii finale: 
1. Orice modificare a prevederilor acestui document se face numai cu acordul părţilor 
semnatare. 
2. Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte semnatară. 
 
 
 

 
Municipiul Târgovişte                                  Societatea Astronomică Română de Meteori  
Primar,                                                                                   Președinte, 
jr. Daniel- Cristian STAN                                                 Valentin GRIGORE  
 
 
 
 
 
 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Director Executiv, 
dr. ec. Daniela POPA  
 
 
 
 
 
BIROUL CONTENCIOS - JURIDIC 
Șef Birou, 
jr. Elena EPURESCU  

 
 

                          VIZAT DE LEGALITATE, 
       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

       jr. Cătălin Rădulescu                               jr. Chiru-Cătălin Cristea 
 


