Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 9 /16.02.2018
CONTRACT DE ASOCIERE
Art.1 PĂRTILE CONTRACTANTE
1.1. Comuna Dochia, prin Consiliul Local al comunei Dochia reprezentat prin primar Păduraru
Constantin, cu sediul în sat Dochia, comuna Dochia, jud.Neamţ, C.U.I 15646469
si
1.2. Asociaţia Sportivă „VOINŢA”Dochia, reprezentată prin HANGANU ION , cu sediul în sat Dochia,
comuna Dochia, jud.Neamţ, nr. de identificare în Registrul Sportiv NT/F/00002/2008.
Art.2 OBIECTUL CONTRACTULUI
2. Prezenta asociere are ca obiect promovarea si dezvoltarea activităţii sportive, precum si a imaginii
comunei Dochia, în plan naţional si internaţional si asigurarea condiţiilor organizatorice si materiale
necesare menţinerii unui nivel de performanţă competitiv al sportivilor .
Art.3 DURATA CONTRACTULUI
3. Contractul se încheie pe durata de un an, producându-şi efectele juridice pe întreg anul fiscal 2018.
Art.4 OBLIGAłŢIILE PĂRŢILOR
4.1 Comuna Dochia se obligă :
- să asigure accesul si folosinţa gratuită a obiectivelor cu destinaţie sportivă (terenul de sport) aflate în
proprietatea sa, la antrenamentele si competiţiile Asociaţiei Sportive „VOINŢA”Dochia;
- să sprijine financiar, în condiţiile legii, activitatea sportivă a Asociaţiei Sportive „VOINŢA”Dochia, cu
suma de 10.000 lei din bugetul local pe anul 2018, cap.67.02 “Cultură, recreere si religie” (59.11Asociaţii şi fundaţii), pentru activitatea fotbalistică.
4.2. Asociaţia Sportivă „VOINŢA”Dochia se obligă :
- să promoveze imaginea comunei Dochia si a Consiliului Local al comunei Dochia, prin inscripţionarea
vizibilă, pe faţa sau spatele tricoului de joc a însemnelor acestora.
- să participe la acţiunile organizate de Consiliul local si Primăria comunei Dochia la care este invitat,
prin jocuri demonstrative, precum şi la competiţiile fotbalistice organizate de Direcţia pentru Sport a
judeţului Neamţ şi Federaţia Română de Fotbal.
- să pună la dispoziţia consilierilor delegaţi pentru verificarea derulării contractului, actele necesare
îndeplinirii mandatului.
Art.5 MODIFICAREA CONTRACTULUI
5. Nicio parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni
numai prin acordul de voinţă exprimat al părţilor, prin act adiţional.
Art.6 ÎNCETAREA CONTRACTULUI
6. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri :
a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;
b) prin acordul comun al celor două părţi, la iniţiativa uneia dintre acestea;
c) pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a clauzelor prezentului contract;
d) dacă se constată că sunt deficienţe majore în administrarea sumelor alocate de către comuna Dochia.
Art.7 CLAUZE SPECIALE
7. Activitatea financiară a Asociaţiei Sportive „VOINŢA”Dochia, cu privire la modul de cheltuire a
sumelor alocate de Consiliul local va fi controlată de către Auditorul Extern, cu care Primăria comunei
Dochia are încheiat contract de prestări servicii, precum şi de compartimentul contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia.
În acest sens, Asociaţia Sportivă „VOINŢA”Dochia va pune la dispoziţia Auditorului toate documentele
legate de sumele alocate asociaţiei de către Consiliul Local al comunei Dochia.
Art.8 LITIGII
8. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest contract vor fi soluţionate mai întâi pe cale
amiabilă, iar dacă părţile nu cad de acord, acestea vor fi soluţionate de instanţele de judecată competente
din punct de vedere teritorial si material.
Art.9 DISPOZIłII FINALE
9. Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Comuna Dochia,
Primar,
Păduraru Constantin

Asociaţia Sportivă „VOINŢA”Dochia
Prin reprezentant,
Hanganu Ion

