
 
         Anexa la HCL.220/2017 

Nr…….din……….                                                                                                        

 

 

                                   CONTRACT DE ASOCIERE  
 

 

 CAPITOLUL I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

 

Municipiul Făgăraș, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii nr.3, cod fiscal 4384419, 

reprezentat prin Primar Sucaciu Gheorghe  pe de o parte și ASOCIAŢIA, ArtRaising  cu 

sediul în București, sector 1, Str. Diaconu Coressi, Nr.53, cod fiscal 38226715, 

reprezentată prin Sorin Solomon au convenit încheierea prezentului contract de asociere cu 

respectarea următoarelor clauze : 

 

CAPITOLUL II. DISPOZIȚII GENERALE 

2.1.Obiectul contractului îl constituie organizarea Festivalului ArtFest Făgăraș 2018, 

în perioada 21-24.06 

2.2. Această asociere  s-a constituit în baza H.C.L. nr. ……………………..si a art. 1949- 

1954 din Codul Civil, 

2.3. Asocierea este constituită pe baza libertății de voință a părților exprimată în prezentul 

contract și este guvernată de următoarele principii: 

 - principiul reciprocității asistenței manageriale, juridice, de marketing și comerciale; 

 - prioritate în prestare de servicii în vederea realizării scopului asociației. 

 - este independentă și fără personalitate juridică 

 

CAPITOLUL III. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 Asocierea dintre părțile contractante are ca obiect organizarea Festivalului ArtFest Făgăraș 

2018 

   

 

CAPITOLUL IV. DURATA CONTACTULUI 

Prezentul contact se încheie începând cu data 15.11.2017 până în data de  24.06.2018 

 

 

CAPITOLUL V.  PROPRIETĂȚI 

Pe toată durata derulării contractului de asociere, Municipiul Făgăraș va asigura finanțarea 

în sumă de 460 875 lei, locația și logistica necesară festivalului, iar Asociația se va ocupa 

de organizarea acestuia. 



 

 

 

CAPITOLUL VI. ACTIVITĂȚILE  DESFĂȘURATE 

Scopul asocierii este organizarea unui festival care va cuprinde patru zile de manifestări 

culturale  

 

CAPITOLUL VII.  DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 

7.1 Municipiul Făgăraș  se obligă: 

 - să pună la dispoziți locația – Cetatea Făgăraș 

 - să autorizeze desfășurarea  festivalului 

- să asigure finanțarea evenimentului în sumă de 460 875 lei 

- să asigure  până la sfârșitul anului ,pentru promovarea evenimentului,   plata unui avans 

de 10% din suma totală  

 - să amenajeze locatia conform cu necesitatile proiectului 

- să asigure folosința utilă și netulburată în vederea desfășurării activităților ce face 

obiectul prezentului contract. 

- să asigure logistica specifică necesară desfășurării evenimentului 

 

7.2. Asociația  ArtRaising se obligă: 

- să organizeze evenimentul propus 

- să identifice partenerii pentru organizarea evenimentului propus 

- să identifice voluntari pentru realizarea și supravegherea activităților propuse 

- să completeze spațiile puse la dispoziție de către Municipiul Făgăraș cu materialele 

necesare derulării activităților propuse 

-  să notifice UAT Făgăraș cu cel puțin 30 de zile înainte de desfășurarea evenimentelor  

culturale și de promovare propuse  

  

 7.4 Municipiul Făgăraș are dreptul: 

- să verifice organizatorul  privind modul de aplicare a derulării prezentului contract de 

asociere în privința angajamentelor asumate  

7.5 Asociația ArtRaising are dreptul :  

- să ia în mod liber orice măsuri pentru buna și legala funcționare a activității, cu 

respectarea prezentului contract. 

 

 

CAPITOLUL VIII  ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 

 Prezentul contract de asociere  încetează în următoarele cazuri: 

- expirarea perioadei pentru care a fost încheiat; 

- nerespectarea obligațiilor asumate în contract; 



- din inițiativa Municipiului Făgăraș, care din motive temeinice de utilitate publică 

poate rezilia prezentul contract, cu condiția notificării acestei rezilieri cu cel puțin 10 

zile anterior acesteia; 

- din inițiativa asociației se poate rezilia prezentul contract, cu condiția notificării 

acestei rezilieri cu cel puțin 10 zile anterior acesteia; 

- în cazul încetării prezentului contract societatea are obligația ridicării tuturor 

elementelor amplasate și de a readuce domeniul public la starea inițială. 

 

 

CAPITOLUL IX  FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT 

11.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau 

totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forță majoră se întelege un 

eveniment independent de voința părților, imprevizibil apărut după încheierea contractului 

și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. 

11.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, 

în scris, în maximum 5(cinci)zile de la apariție, iar dovada forței majore, împreună cu 

avertizarea asupra efectelor și întinderii posibile a forței majore,se va comunica în 

maximum 15(cincisprezece) zile de la apariție. 

11.3.Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștință celeilalte părți 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare. 

 

CAPITOLUL X SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

12.1.  Litigiile care se vor naște din prezentul contract sau în legatură cu prezentul contract, 

inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea , executarea sau desființarea lui vor fi 

soluționate pe cale amiabilă. 

12.2. Dacă părțile nu vor ajunge la o înțelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre 

soluționare instanțelor competente.  

           Contractul a fost încheiat azi…………………….., în 2 exemplare originale, câte 

unul pentru fiecare parte contractantă. 

 

         Municipiul Făgăraș   Asociația ArtRaising  

              PRIMAR,                                       Sorin Solomon                                                                  

       SUCACIU GHEORGHE                              

 

 

            SECRETAR 

       LAURA  ELENA  GIUNCA                                                                                    


