
ANEXA HCL 64/20.02.2018 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

Nr. …......... / …….......…… 

 

Părţile acordului: 

I.  MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, cu sediul în Târgoviște, strada Revoluției, nr. 1-3, CUI 

4279944, reprezentat legal prin jr. Cristian Daniel Stan, în calitate de primar, pe de o parte  

şi 

II.  CLUB ALEX TÂRGOVIȘTE, cu sediul în Târgovişte, Bulevardul Unirii, bl. 64, ap. 45, 

având Certificatul de Înmatriculare Sportivă nr. 0009038, nr. identificare DB/A2/00800/2002, 

reprezentat legal prin prof. Alexandru Dumitru, în calitate de președinte, pe de altă parte. 

 

1. Obiectul  Acordului de Parteneriat : 

Prezentul Acord de Parteneriat vizează organizarea evenimentului sportiv ”Campionatul 

Balcanic de Karate” ce se va desfășura în perioada 19 – 22 aprilie 2018, în Sala Sporturilor din 

Municipiul Târgoviște. 

2. Durata Acordului de Parteneriat: 

Prezentul Acord de Parteneriat intră în vigoare de la data semnării de către ambele parți și este 

valabil până la încheierea evenimentului sportiv ”Campionatul Balcanic de Karate”. 

3. Obligațiile părților: 

În scopul realizarii parteneriatului și a obiectului prezentului acord, părțile își asumă 

următoarele obligații:   

Clubul Alex Târgoviște: 

- achiziționarea a 2 suprafețe de competiții (tatami), precum și organizarea în bune condiții 

a evenimentului ”Campionatul Balcanic de Karate” în perioada 19 - 22 aprilie 2018.  

Municipiul Târgoviște: 

- alocarea de la bugetul local al anului în curs a sumei de 10.000 lei. 

4. Încetarea Acordului de Parteneriat: 

Raporturile contractuale încetează: 

1) prin acord comun al părţilor, consemnat într-un act adiţional; 

2) în cazul în care realizarea obiectivului prezentului acord devine imposibilă, din motive 

independente de voința părților; 

3) în caz de forță majoră; 

5. Dispoziţii finale: 

1) Orice modificare a prevederilor acestui document se face numai cu acordul părților 

semnatare. 

2) Orice litigiu se soluționează pe cale amiabilă. 

3) Prezentul Acord de Parteneriat s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte semnatară. 

 

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECRETARUL MUNICIPIULUI,         

        ing. Paul - Ciprian Patic                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 


