
CONSILIUL JUDETEAN NEAMT ANEXA LA HOT

Nr@ldin

ACORD DE ASOCIERE

I. PARTILE ASOCIERII

Judeful Neamf, prin Consiliul Judefean Neam!, cu sediul in municipiul piatra Neam! stradaAlexandru cel Bun, nt. 2T,judeEul Neam! reprezentatprin domnul Ionel Arsene - preqedinte,

Municipiul Piatra Neam{, prin Consiliul Local, cu sediul in municipiul piatra Neamf, strada

$tefan cel Mare, nr. 8, judeful Neam! rcprezentatprin domnul Dragoq chitic - primar,

Direc{ia silvicd Neam!, cu sediul in municipiul Piatra Neam{, strada vasile Alexandrescu
urechia, nr.24,jude{ul Neamf, reprezentatdprin domnul Doru Gherghel - director,

Centrul pentru Culturd qi Arte ,,Carmen Saeculare" Neam!, cu sediul in piatra Neamf strada
$tefan cel Mare, nr' 3, judeful Neamf, reprezentatde doamna Carmen Elena Nastasd - director,

Complexul Muzeal Judelean Neam! cu sediul in Piatra Neam! strada Mihai Eminescu, nr.
10, judelul Neamf rcprezentat de domnul Iulian Ghercd - director
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cameru de comer{ de comerf qi Industrie Neam{, cu sediul B-dul Decebal nr.33, piatra
Neamt, rcprezentat de domnul Mihai Apopii _ pregedinte.

II. OBIECTUL ASOCIERII

obiectul asocierii il constituie promovarea imaginii JudeJului NeamJ prin popular izarcapatrimoniului cultural, obiceiurilor, traditriilor gi produselor locale in vederea creiterii numdrului devizitatoti/turigti 9i dezvoltareaeconomico-sociala a zonei, cu ocaziaTargului de craciun din perioada
4 decembrie 2016 - 5 ianuafie 2017.

III. DIIRATA ASOCIERII

Acordul de asociere intr6 in vigoare de la data semndrii
pdnd,la data de 3I ianuarie 2017.

de cdtre toate pdrfile gi produce efecte

IV. OBLIGATIILE ASOCIATILOR

4.1. Obliga{iile Consitiului Judefean Neamf:
Se ocupd de organizarea evenimentului gi asigurd serviciile de:

a) Conceptiproiectare cdsu{etdrg;
b) Realizare logo*slogan;
c) Realizare pagind web;
d) Realizare spot publicitar;
e) Construire cdsufe, mobilier tdrg;
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f) Achizilionare gi decorare pom de Cr6ciun;
g) Organizare eveniment;
h) Transport ocazional in jude! cu 3 autobuze care vor

evenimentului gi cheltuielile aferente;
i) Achizilionare hosting pentru paginaweb a evenimentului;
j) Promovarea evenimentului in mass media gi ?n mediul on-line.

4.2. Obligafiile Consiliului Local Piatra Neamt:

a) Pune la dispozilie, cu titlu gratuit, terenul pe care se va derula ,,Tdrgul de Cr[ciun,,:
spa{iul oferit de strada $tefan cel Mare - tronsonul de la magazinuf Altex la teatrul
tineretului, Parcul Tineretului gi pietonalul de la Curtea Domneascd din piatra NeamJ.
Reitrictriile de circulafie rutierd vor fi stabilite in funclie de avizul ce va fi oblinut;

b) Asigurd toate tipurile de spafii de afigaj stradal de care dispune, pentru publi.itut.u
,,Tdrgului de Cr[ciun", inclusiv rularea in permanen{d a programului evenimentului;

c) Asigur'[ serviciile de salubrizare necesare din zona tdrgului: suplimentarea cogurilor gi
pubelelor de gunoi, asigurarea strdngerii gunoiului gi ridicarea acestuia de dou6 ori pe
zi pentru pdstrarea curdJeniei in spa{iul tdrgului;

d) Asigurd toaletele ecologice necesare, precum gi golirea acestora;
e) Asigurd pazape timp de noapte a spaJiului aferent,,Tdrgului de crdciun,,;
0 Asiguri serviciile de ordine publicd pe tot parcursul derullrii tArgului prin poli{ia

Locald;
g) Oryanizeazd Si finan[eazd, programul ,,Caravana lui Mog Crdciun" care se va desfbqura

in data de23.12.2016 9i Revelion2}lT;
h) Asigurd artificiile pentru noaptea de Anul Nou;
D Asigurd iluminatul decorativ/festiv pentru T6rgul de Crdciun;
j) Asigurb sonorizarea in perimetrul Tdrgului de Cr6ciun;
k) Asigurd racordul gi branqamentele electrice pentru c[sufele din cadrul Tdrgului de

Cr[ciun;

D Suport[ cheltuielile privind consumul de energie electric[ din cadrul Tdrgului de
Crdciun: iluminat festiv/decorativ tdrg, sonorizare gi lumini scen6, iluminat gi consum
de enersie.

4.3. Obligaliile Direcfiei Silvice Neam{:
a) Pune la dispozilie, cu titlu gratuit, materialul lemnos necesar realizdrii cdsutelor.

butaforiei penffu scend gi a mobilierului necesar pentru organizareatdrgului;

4.4. obligafiile centrului pentru culturi gi Arte,,carmen saeculare,, Neamf:

a) inchiriazd scena, cu instalalie de sonorizare gi lumini, necesard desfdqurdrii
spectacolelor;

b) Realizeazd butaforia pentru scenh;

c) Organizeazd evenimente culturale: folclorice, de datini gi obiceiuri, cu ansamblul
propriu gi cu alte ansambluri din judel;

d) Contracteazd artigtii care vor evolua in cadrul tdrgului;
e) Organizeazl ateliere pentru copii:

. Picturd pe diverse obiecte;

. impletituri din sfoard;

. Confecfionarem6gtitradilionale;
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. Modelaj figurine cu personaje din povegtile lui Ion Crea
f) Realizeazd, flyere pentru prezentarca/promovarea atelierelor

Crdciun (servicii de creare concept, machetare grafrcd,

4.4. Obligaliile Complexului Muzeal Jude{ean Neamf:
Realizeazd, pachete pentru turigti:

' ,,Sd colinddm muzeele" - dou[ tururi ale muzeelor din Piatra Neaml;

' Otganizeazd" expozifii temporare in muzeele din Piatra NeamJ, in toatd
perioada,,Tdrgului de Crdciun.,;

' Otganizeazd atelierul pentru copii: Sd recompunem impreund complexul de
cult eneolitic "soborul zeilelor" a Muzeul de Istorie Eneoliticd Cucuteni;

' Realizeazd' activitdti de promovare a Complexului Muzeal Judefean Neam] in
cadrul evenimentului, dupd cum urmeazd:

o Realizare materiale de afigaj stradal;
o Realizarea catalogului/brogurii ,,Tdrgului de Crdciun" $i a flyerelor

pentru prezentarea atelierelor, circuitelor a gi tdrgului (servicii de
creare concept, machetare grafrcd, fotografi i, tipdrire) ;

o Promovarea activitdlilor Complexului Muzeal Jude{ean Neam{ in mass
media qi in mediul on-line.

4.5. Obligaliile Camerei de Comerf gi Industrie Neam{:

' Asigur[ inchirierea spafiilor comerciale (c[sufelor) celor interesaJi gi vireazd
suma de 112 000 lei Judefului NeamJ;

' Asigurd relaJionarea intre entit[flle implicate, pentru buna desfd$urare a
evenimentului, respectiv a elementelor de logisticd implicate in proiect.

V. RASPTINDEREA PARTILOR

5.1. Prezentul inscris servegte interesului comun al p[r{ilor care se obligd s6-l execute intocmai qi

intru totul cu bund credinfd.

5.2. Pdrfile se obligd sd urm[reascd gi sd se informeze reciproc asupra derul6rii acestui acord.

5.3. Toate pdrfile igi asumd intreaga responsabilitate cu privire la obligaliile fiscale gi in raport cu

terle p[r!i, inclusiv pentru daune de orice natwdaduse pdr,tilor, pe perioada derul6rii acordului sau ca

o consecin{I a deruldrii acordului. Partenerii din contract vor exonera partenerii de orice cerere de

desp[gubire sau acJiune apdtutd ca unnare a incdlcirii reglementdrilor legate de c6tre autoritate, de

angaja[ii sdi sau de persoane pentru care acegtia rdspund, sau ca rczultatal incdlc6rii drepturilor unei

terJe persoane.

5.4. Partenerii igi asumd integral rdspunderea pentru prejudiciile cauzate din culpa lor terlilor,
organismelor care participd la derularea acordului, cdt 9i contractanfilor, pe tot parcursul derul[rii
acordului.

5.5. Partenerii rdspund pentru veridicitatea, realitatea, legalitatea gi corectitudinea tuturor

documentelor, in vederea indeplinirii prevederilor prezentului acord.
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vI. SOLUTTONAREA LITIGIILOR

6.In cazul in care rczolvarca nein{elegerilor ce ar putea apdrea intre pdrfile

posibild pe cale amiabil6, ele vor fi supuse spre soluJionare instanlelor de drept

VII. CLAUZE F'INALE

7.1. Completdrile gi modificdrile aduse prezentului acord nu sunt valabile gi opozabile p[rfilor decdt

daci sunt fbcute prin acte adi{ionale semnate de cdtre tofi asociafii.

7.2. Prezentul acord a fost incheiat intr-un numdr de 6 (gase) exemplare, cite unul pentru fiecare

membru asociat.

CONSILIUL JUDETEAN NEAMT CONSILIUL LOCAL PIATRA NEAMT

DIRECTIA SILVICA NEAMT

CENTRUL PENTRU CULTURA $I ARTE

..CARMEN SAECULARE"

COMPLEXUL MU ZE AL JUDETEAN NEAMT

CAMERA DE COMERT $I INDUSTRIE NEAMT


