PRIMĂRIA
ORAȘULUI AVRIG
Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10,
jud. Sibiu
CIF 4241087
Telefon: 0269/ 524 101

ASOCIAȚIA „TIMP ȘI SULET”
Str. Prundu Mic, nr. 94,
Avrig, jud. Sibiu
CUI ________
Telefon: _______

ACORD DE PARTENERIAT
Nr. ____ din ______/2021
I. PĂRŢILE ACORDULUI DE PARTENERIAT
Art. 1. Prteneriatul se încheie între:
1.1. ORAȘUL AVRIG, cu sediul în Avrig., str Gheorghe Lazar, nr. 10, cod poştal 555200,
telefon 0269523101, fax 0269524401, cod fiscal 4241087, reprezentat legal prin dl
Adrian-Dumitru DAVID - Primar, având calitatea de Partener 1, pe de o parte,
și
1.2. ASOCIAȚIA „TIMP ȘI SUFLET”, cu sediul în Avrig, str. Prundu Mic, nr. 94, CUI ____,
telefon: 0751221213, e-mail: _________________, reprezentată legal prin dna Maria-Cătălina
TĂMĂȘEL - Președinte, având calitatea de Partener 2, pe de altă parte,
II. DEFINIȚII
Art. 2. În prezentul acord următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
(a) Acord de parteneriat – reprezintă prezentul acord şi toate Anexele sale;
(b) Partener 1 și Partener 2 – părțile prezentului acord de parteneriat așa cum sunt
acestea denumite în continuare; Partener 1 – Orașul Avrig; Partener 2 - Asociația „Timp și
Suflet”;
(c) Forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului;
(d) Zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
III. INTERPRETARE
Art. 3. În prezentul acord, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
Art. 4. Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile, reprezintă zile calendaristice, dacă
nu se specifică în mod diferit.
IV. OBIECTUL PARTENERIATULUI
Art. 5. Acordul de parteneriat are ca obiect susținerea proiectului „Traseu UtilitarAplicativ” inițiat de Asociația Timp și Suflet prin punerea la dispoziția Partenerului 2, cu
titlu gratuit, a unei suprafețe de teren de 375 mp (25m/15m) situat în incinta Bazei
Sportive Avrig, identificat cu CF nr. 10985, aflat după delimitarea tribunelor.

Pag 1 of 3

VI. DURATA ACORDULUI
Art. 6. Prezentul acord se menține pe toată durata desfășurării proiectului „Traseu UtilitarAplicativ” și produce efecte de la data semnării lui de către reprezentanții legali ai ambelor
părți.
OBLIGAȚIILE PARTENERILOR
În scopul realizării parteneriatului, partenerii își asumă următoarele obligații
Art. 7. Orașul avrig se obligă:
a) Să pună la dispoziția Partenerului 2, pe bază de proces-verbal, terenul în suprafață de
375 mp (25m/15m) situat în incinta Bazei Sportive Avrig, identificat cu CF nr. 10985, aflat
după delimitarea tribunelor;
b) Să-i asigure Partenerului 2 folosința liniștită și netulburată a terenului descris la
aliniatul precedent.
Art. 8. Asociația „Timp și Suflet” se obligă:
a) Să primească de la Partenerul 1 terenul în suprafață de 375 mp (25m/15m) situat în
incinta Bazei Sportive Avrig, identificat cu CF nr. 10985, aflat după delimitarea tribunelor;
b) Să foloseacă terenul exclusiv pentru activitățile din cadrul proiectului „Traseu UtilitarAplicativ”;
c) Să folosească terenul exclusiv pentru scopul pentru care a fost primit, să-l folosească ca
un bun gospodar și să-l predea la expirarea prezentului acord în aceleași condiții în care a
fost preluat;
d) Să execute proiectarea și documentația aferentă proiectului „Traseu Utilitar-Aplicativ”;
e) Să identifice și să acceseze sursa/sursele de finanțare pentru realizarea proiectului;
f) Să achiziționeze și să monteze elementele traseului;
g) Să asigure desfășurarea activității sub îndrumare specializată în domeniu. Partenerul 2
își asumă toată reponsabilitatea cu privire la siguranța beneficiarilor proiectului;
ÎNCETAREA ACORDULUI
Art. 9. Prezentul acord de parteneriat încetează la îndeplinirea termenului pentru care a
fost încheiat.
Art. 10. În cazul în care oricare dintre parteneri nu își respectă obligațiile asumate prin
prezentul acord, dă dreptul celuilalt partener să rezilieze acordul. Rezilierea se face prin
notificarea, în scris, a celuilalt partener, cu 30 de zile înainte.
AMENDAMENTE
Art. 11. Partenerii au dreptul, pe durata îndeplinirii acordului, de a conveni modificarea
clauzelor, prin act adiţional, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
Art. 12. Modificarea oricăror clauze se face cu acordul partenerilor, în scris într-un act
adițional, care va face parte din prezentul acord de parteneriat.
FORȚA MAJORĂ
Art. 13. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
Art. 14. Forţa majoră exonerează partenerii de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul acord, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
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Art. 15. Îndeplinirea acordului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar
fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partenerilor până la apariţia acesteia.
Art. 16. Partenerul care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celuilalt partener,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie
în vederea limitării consecinţelor.
Art. 17. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare
de 1 lună, fiecare partener va avea dreptul să notifice celuilalt partener încetarea de plin
drept a prezentului acord, fără ca vreunul din parteneri să poată pretinde celuilalt dauneinterese.
Art. 18. Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din acord de către oricare din parteneri
situaţia în care executarea acestora este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care
apar după data semnării acordului de către parteneri.
SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
Art. 19. Partenerii vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
legatură cu îndeplinirea acordului.
Art. 20. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, partenerii nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.
COMUNICĂRI
Art. 21. (1) Orice comunicare între parteneri, referitoare la îndeplinirea prezentului acord,
trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în
momentul primirii.
Art. 22. Comunicările între parteneri se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
DISPOZIȚII FINALE
Art. 23. Prezentul acord a fost încheiat azi ____/____/______ în două (2) exemplare originale
câte unul pentru fiecare partener.
Partener 1
ORAȘUL AVRIG
prin
Adrian-Dumitru DAVID
Primar
Director economic
Ioana-Simona MĂRGINEAN
Vizat juridic
Simona-Maria TÎRLESCU

Partener 2
ASOCIAȚIA „TIMP ȘI SUFLET”
prin
Maria-Cătălina TĂMĂȘEL
Președinte
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