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ACORD DE PARTENERIAT 

 

 

Art. 1. Părţile 

1.1.  Comuna Sîngeorgiu de Mureş, cu sediul în comuna Sîngeorgiu de Mureș, 

str. Petki David nr. 130, având cod fiscal 4323152, reprezentat prin Primar  - 

Sofalvi S. Szabolcs,  în calitate de partener principal 

şi 

1.2.  Consiliul Județean Mureș, cu sediul în Tîrgu Mureș, p-ța Victoriei nr. 1, 

având cod fiscal 4322980, reprezentat prin Preşedinte – Ciprian Dobre, în 

calitate de partener secundar, 

au convenit încheierea prezentului acord de parteneriat, în următoarele 

condiţii: 

 

Art. 2. Scopul Acordului de Parteneriat 

Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, părţile îşi exprimă acordul de 

colaborare în vederea implementării proiectului cultural de pe raza teritorial-

administrativă a comunei  Sîngeorgiu de Mureș, prevăzut în anexa la prezentul 

acord. 

 

Art. 3. Obiectul 

Obiectul acestui parteneriat îl reprezintă stabilirea modului colaborare în 

vederea implementării şi derulării activităților programului „Sat Cultural al 

României 2016”, prevăzut în anexa la prezentul acord. 

 

Art. 4.  Principiile de bună practică ale parteneriatului 

4.1 Partenerii trebuie sa contribuie la realizarea activității socio-culturale. 

4.2 Părţile trebuie sa se consulte în mod regulat şi să se informeze reciproc 

asupra tuturor aspectelor privind activitatea ce face obiectul acordului de 

parteneriat. 
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4.3 Partenerii trebuie să desfășoare activitățile cu respectarea standardelor 

profesionale şi de etică cele mai înalte, respectiv cu maximum de 

profesionalism, eficienţă şi vigilenţă, în conformitate cu cele mai bune 

practici în domeniul vizat. 

 

Art. 5. Durata acordului 

5.1 Prezentul acordul de parteneriat se încheie pentru anul 2016. 

 

Art. 6. Drepturile şi obligațiile partenerilor 

6.1 Drepturile şi obligațiile partenerului principal 

a) Să colaboreze cu partenerul secundar şi să sprijine derularea în bune 

condiții a activității pe toată durata derulării acordului de parteneriat. 

b) Să asigure cadrul necesar desfășurării activităților descrise în anexa la  

prezentul acord de parteneriat. 

c) Să comunice partenerului secundar  orice eveniment intervenit în derularea 

activității desfășurate conform prezentului Acord de parteneriat. 

6.2. Drepturile şi obligațiile partenerului secundar 

a) Să sprijine îndeplinirea activităţilor pentru care s-a angajat prin prezentul 

acord de parteneriat, prin asistarea partenerului principal. 

b) Asigură partenerul principal că printre competenţele sale legale se află şi 

susţinerea serviciului public cultural, prin instituţii pe care le tutelează. 

c) Să comunice partenerului principal orice eveniment intervenit în derularea 

activității desfășurate conform acordului de parteneriat. 

d) Acordul nu obligă partenerul secundar la nici o obligație financiară. 

 

Art. 7. Notificări 

7.1. Orice comunicare între Parteneri în legătura cu prezentul acord se va 

face în scris. 

7.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere, cât şi la 

primire. 

 

Art. 8. Legea aplicabilă 

Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu 

legislația română. 
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Art. 9. Litigii 

Orice dispută care poate lua naștere din sau în legătură cu prezentul acord va 

fi soluționată pe calea negocierilor între părţi, iar în situația în care acestea 

nu ajung la niciun acord privind soluționarea acestei dispute, aceasta va fi 

soluționata de instanțele competente. 

 

Art.10. Prevederi finale 

Părţile garantează ca reprezentanții ale căror semnături apar mai jos au fost 

investiți cu toate puterile legale de a semna şi executa prezentul acord de 

Parteneriat. 

Prezentul Acord a fost întocmit în 2 (două) exemplare originale, în limba 

română, cate unul pentru fiecare parte, toate având aceeași valoare juridică. 

 

 

COMUNA SÎNGEORGIU DE MUREȘ  CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 

   

PRIMAR   PREŞEDINTE  

ing. Sofalvi S. Szabolcs                       Ciprian Dobre 

 

 

 

SECRETAR                                 SECRETAR 

jur. Moldovan Mircea                               Paul Cosma 

 


