
            
      
 
 
 
 
 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
 
În conformitate cu prevederile art. 4 alin (3) şi alin (4) din O.U.G. 118/2006 

privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, s-a 
încheiat prezentul acord de parteneriat. 

 
1. PĂRŢILE 

CENTRUL JUDEŢEAN DE CULTURĂ DÂMBOVIŢA cu sediul în Târgoviste, 
judeţul Dâmboviţa, strada A. I. Cuza, nr. 15, telefon 0245/613112, reprezentat prin 
domnul Cătălin Ionuţ Lăscaie – Manager 

şi 
Municipiul Târgoviște, cu sediul în Municipiul Târgoviște, Str. Revoluției nr. 

1-3, cod postal 130011, CUI 4279944, judeţul Dâmboviţa, reprezentat prin domnul jr. 
Cristian Daniel STAN – primar.  

 
Prin urmare, Părţile au hotărât să încheie prezentul Acord de Parteneriat în 

următoarele condiţii şi cu respectarea următoarelor clauze: 
 

2. OBIECTUL ACORDULUI 
Obiectul prezentului parteneriat îl reprezintă acordul celor două instituţii de a 

contribui la organizarea şi desfăşurarea ”Târgului de Crăciun”, în perioada 4-28 
decembrie 2017, în Piața Tricolorului. 

Părţile semnatare sunt de acord să se constituie în organizatori ai 
evenimentului, păstrând dreptul de a atrage şi alţi colaboratori sau parteneri interni 
sau externi, sponsori (persoane fizice sau juridice), în vederea unei cât mai bune 
organizări şi desfăşurări a acestuia.  

 
3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 
3.1. OBLIGAŢIILE CENTRULUI JUDEŢEAN DE CULTURĂ DÂMBOVIŢA  
Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa se obligă să asigure: 

 Organizarea unui concert extraordinar în data de 6 decembrie, 
începând cu ora 18,00, cu participarea Orchestrei Populare Chindia și 
a unor invitați de marcă; 

 Organizarea, în perioada 20-24 decembrie, a unor momente artistice, 
susținute de gruprui de colindători din județ. 

 
 3.2. OBLIGAŢIILE MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE 

Municipiul Târgoviște se obligă să asigure:  
 Spațiul de desfășurare al evenimentului  - Piața Tricolorului, în mod gratuit; 
 Amplasarea căsuțelor de lemn, pe care le deține Primăria Târgoviște; 
 Asigurarea cu energie electrică pentru expozanți și scena, ce va fi amplasată; 
 Salubrizarea și paza zonei pe toată perioada de desfășurare a evenimentului. 



4. DURATA ACORDULUI 
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi este valabil 

până la încheierea evenimentului. 
 

5. ÎNCETAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT  
Prezentul acord de parteneriat încetează prin ajungerea la termen. 
Modificarea, completarea sau anularea prezentului acord se va face cu 

acordul scris al părţilor, prin act adiţional, la iniţiativa părţilor sau a uneia dintre părţi 
cu notificarea în prealabil a celeilalte părţi. 

Neîndeplinirea cu stricteţe şi din culpă de către una din părţi a prevederilor 
prezentului acord atrage rezilierea de drept a acestuia, care-şi produce efecte 
începând cu data notificării de către cealaltă parte a încetării acordului de 
parteneriat. 

 
6. CONFIDENŢIALITATE 
 Informaţiile cuprinse în prezentul acord sunt publice în condiţiile legii. 
 
7. PREVEDERI GENERALE 

Părţile semnatare sunt de acord că de respectarea responsabilităţilor şi 
atribuţiilor ce le revin depinde reuşita acestei manifestări. 
 
8. DISPOZIŢII FINALE 
 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. 
 Părţile pot conveni şi alte măsuri comune pentru optimizarea şi creşterea 
eficienţei activităţilor precizate în acord. 
 Prezentul acord se încheie în 2 (două) exemplare originale, câte un exemplar 
pentru fiecare parte. 
 
 
Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa                          Municipiul Târgoviște 
                 Manager,                     Primar, 
     Cătălin Ionuţ Lăscaie                   jr. Cristian Daniel Stan 
 
 
Contabil Șef,                 Viceprimar, 
Ec. Emilia Bocin       Monica Ilie 
    
Vizat juridic, 
Cons. jr. Luchiana Oprea      Secretar, 
 
Șef serviciu,          Cristea Chiru Cătălin 
dr. Adriana Ion 

 


