
  Anexa la H.C.L. nr. 423/2017 

 

 

 

Municipiul Baia Mare, nr. ………………………………  

 

 

 

 

ACORD DE COOPERARE 

 

 

 

Art. 1. Partile 

Municipiul Baia Mare, cu sediul în localitatea Baia Mare, str. Gh. Șincai nr. 37, judeţul 

Maramureş, codul fiscal 3627692, Cont IBAN RO 82 TREZ 24 A 670501591100X, deschis la 

Trezoreria Baia Mare, reprezentat de Cătălin Cherecheș, având funcţia de Primar 

și 

Asociația ”Filiala Uniunii Artiștilor Plastici” Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str. Victoriei 

nr. 21, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr..............................., cod de 

înregistrare fiscală nr. 12383376, reprezentată de Laura Teodora Ghinea, având funcția de 

Președinte,  

au convenit următoarele: 

  

Art.2. Obiectivul acestei cooperări, denumit în continuare Acord, îl reprezintă realizarea şi 

punerea în operă a programului cultural “Inaugurarea Coloniei Pictorilor”. 

Valoarea totală a bugetului proiectului este de ...................... lei, din care suma de 

......................... lei reprezintă contribuția Municipiului Baia Mare. 

 

Art.3. Durata acordului 

Părţile se obligă să deruleze prezentul Acord de cooperare în perioada cuprinsă între data 

prezentului acord________şi data de 10.12.2017.  

 

Art.4. Principiile de bună practică ale cooperării 

(1) Părţile trebuie să contribuie la realizarea şi implementarea programului cultural în cadrul 

obiectivului “Inaugurarea Coloniei Pictorilor” şi să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, 

asa cum este definit în cadrul acestui Acord de cooperare.  

(2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor 

privind activitatea ce face obiectul Acordului. 

(3) Părţile analizează periodic prin reprezentanţii lor modul de aplicare a prezentului acord şi 

stabilesc măsuri de realizare a lui. 

(4) Părţile trebuie să desfăşoare activităţile 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. 

(5) Partea organizatorică și administrativă se va realiza prin grija Asociației ”Filiala Uniunii 

Artiștilor Plastici” Baia Mare. 



 

 

 

Art.5. Contributia partilor în realizarea cooperării 

5.1. Obligaţii ale Municipiul Baia Mare: 

a) să colaboreze cu Asociația ”Filiala Uniunii Artiștilor Plastici” Baia Mare şi să sprijine 

derularea în bune condiţii a activităţii asumate de acesta în cadrul colaborării pe toata durata 

derularii Acordului. 

b) să pună la dispoziţia Asociației ”Filiala Uniunii Artiștilor Plastici” Baia Mare suport logistic, 

baza de date de care dispune, necesară realizării obiectivului din prezentul Acord. 

c) să comunice Asociației ”Filiala Uniunii Artiștilor Plastici” Baia Mare orice eveniment 

intervenit în derularea activităţii desfaşurate, în care acesta poate fi implicat, conform prezentului 

Acord. 

d) să asigure cofinanţarea programului cultural “Inaugurarea Coloniei Pictorilor” cu suma de 

........ lei, aprobată prin H.C.L. nr. ....../2017. 

 

Art. 5.2. (1) Plata sumei prevăzute la art. 5.1. lit. d) către Asociația ”Filiala Uniunii Artiștilor 

Plastici” Baia Mare se va face în termen de până la 90 de zile de la data prezentării documentelor 

justificative, cu condiţia ca deconturile depuse să fie complete şi corect întocmite. 

 (2) Suma alocată de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, conform H.C.L. nr. 

............./2017, va fi utilizată în exclusivitate pentru acoperirea parţială a cheltuielilor aferente 

programului cultural “Inaugurarea Coloniei Pictorilor”. 

 

Art. 5.3. Suma alocată va fi virată din contul Municipiului Baia Mare, în contul Asociației 

”Filiala Uniunii Artiștilor Plastici” Baia Mare, nr. ............................ deschis la 

........................................ 

  

5.4. Obligaţii ale Asociației ”Filiala Uniunii Artiștilor Plastici” Baia Mare: 

a) se obligă să realizeze și să coordoneze activitățile culturale și organizatorice cuprinse în 

programul cultural “Inaugurarea Coloniei Pictorilor”; 

b) se obligă să utilizeze suma alocată prin prezentul acord, numai pentru realizarea programului 

cultural “Inaugurarea Coloniei Pictorilor”, conform solicitării depuse la Municipiul Baia 

Mare, care este parte integrantă din prezentul acord; 

c) se obligă să contribuie cu minim 10% din valoarea prezentului acord. De asemenea, se obligă 

să depună la Municipiul Baia Mare documente justificative (facturi, chitanţe, ordine de plată, 

state de plată, etc.) atât pentru suma alocată de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, cât şi 

pentru contribuţia proprie; 

d) să promoveze imaginea Municipiului Baia Mare, în toate activităţile pe care le va desfăşura, şi 

să introducă pe materialele realizate în cadrul activităţii desfăşurate logo-ul Municipiului Baia 

Mare, conform Manualului de Identitate Vizuală al Municipiului Baia Mare. Înainte ca aceste 

materiale să fie produse, asociația are obligaţia de a obţine de la Municipiul Baia Mare acceptul 

privind realizarea lor; 

e) se obligă să prezinte Municipiului Baia Mare un raport financiar, care va avea ca anexă 

documente justificative (facturi, chitanţe, ordine de plată, state de plată, etc.), precum şi un raport 

narativ privind desfăşurarea programului cultural;  



f) cheltuielile vor putea fi decontate în baza prezentului acord numai în măsura în care sunt 

justificate şi oportune şi au fost contractate şi achitate în perioada executării acordului și se 

regăsesc în solicitarea depusă de către Asociația ”Filiala Uniunii Artiștilor Plastici” Baia Mare la 

Municipiul Baia Mare, care este parte integrantă din prezentul acord; 

g) îşi asumă respectarea corectitudinii și a legalității documentelor justificative depuse spre 

decontare, prin inserarea textului „În conformitate cu originalul. Această cheltuială nu a fost şi 

nu va fi decontată la un alt finanţator” pe fiecare doocument justificativ depus; 

h) în cazul în care anumite linii bugetare sunt depăşite de valoarea cheltuielilor, acestea nu vor 

putea fi compensate cu alte linii bugetare care nu au fost completate; 

i) se obligă, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului acord, în 

termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de control, să 

restituie sumele primite, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor 

legale în vigoare. 

Art.6. Încetarea acordului de colaborare 

a) la termen dacă nu s-a convenit prelungirea acordului; 

b) prin denunţare unilaterală; 

c) când realizarea obiectivului devine imposibilă; 

d) prin acordul părţilor; 

e) prin reziliere pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate; 

Încetarea acordului în condiţiile prevăzute la pct.b). c) și e) operează cu o anunţare prealabilă de 

15 zile. 

 

Art.7. Forţa majoră 

7.1. Nici una dintre părțile acordului nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea 

în mod necorespunzator - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului 

înscris, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată 

de forţa majoră aşa cum este definită de lege. 

7.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părti, în termen de 5 zile 

producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor. Dacă 

în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-ţi 

notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-

interese. 

 

Art.8. Clauza de nonconformare a acordului 

8.1. Încalcarea obligaţiilor în orice mod de către una dintre părţi atrage răspunderea părţii în 

culpa conform legii aplicabile. 

 

Art. 9. Litigii 

9.1. Orice dispută care poate lua naştere din sau în legatură cu prezentul Acord va fi soluţionată 

pe calea negocierilor între Părţi, iar în situaţia în care acestea nu ajung la nic iun acord privind 

soluţionarea pe cale amiabilă, aceasta va fi soluţionată de instanţele competente. 

 

 

 

 

 



Prezentul Acord a fost întocmit şi semnat astazi,_______________ în 3 exemplare de valoare 

juridică egală, din care 2 exemplare pentru Municipiul Baia Mare şi 1 exemplar pentru Asociația 

”Filiala Uniunii Artiștilor Plastici” Baia Mare  

 

 

 

 

 
Municipiul Baia Mare 

 

Primar, 

.................................... 

 

Director Economic, 

................................. 

 

Vizat CFP, 

................................... 

 

Vizat Juridic, 

Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală  

.......................................... 

 

Serviciul Finanţări Locale, 

............................................ 

Asociația ”Filiala Uniunii Artiștilor 

Plastici” Baia Mare  

Preşedinte, 

............................... 

 

Responsabil financiar, 

................................ 

 

 

 


