
    ANEXA                                                                                                                                        
la Hotărârea nr. 230 din 23.08.2019 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 

CONTRACT  
de asociere/cooperare între Municipiul Buzău și  

Asociația „Artiști pe scena vieții”  Buzău 
 
Art. 1 PĂRȚILE 
Municipiul Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, Piața Daciei, nr. 1, județul 
Buzău, cod fiscal ..........., cont curent ............., deschis la Trezoreria 
municipiului Buzău, reprezentat prin Primar 
și 
Asociația „Artiști pe scena vieții” Buzău 
, cu sediul în Buzău, B-dul N. Bălcescu, Nr. 20, cod fiscal 28208711, cont nr. 
RO20RZBR0000060013440547, deschis la Raiffeisen Bank, reprezentată prin 
– Pop Ana Maria – președinte 
 
Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI 
Sprijinirea Asociației „Artiști pe scena vieții” Buzău în vederea organizării, în 
parteneriat, a deplasării Corului „Happy Kids” la „Samaa International Festival 
For Religious and Sufi Music”, ediția a XII-a, care se va desfășura în Cairo – 
Republica Arabă Egipt, în perioada 20-27 septembrie 2019. 
 
Art. 3 DURATA CONTRACTULUI 
Contractul intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți și își 
încetează valabilitatea la finalizarea acțiunii. 
 
Art. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
Secțiunea 1 : Obligațiile Asociației „Artiști pe scena vieții” Buzău 
Asociația „Artiști pe scena vieții” Buzău, în vederea susținerii proiectului, se 
obligă : 

a. Să folosească suma acordată de Municipiul Buzău în baza HCL nr. 
........./..........2019 exclusiv pentru cheltuieli cu organizarea evenimentelor 
prevăzute la art. 2, cu modificările și completările ulterioare ; 

b. Se acorda un avans de 70% din total suma aprobată la data solicitării  
Asociației, iar diferența se va acorda după transmiterea documentelor 
justificative a cheltuielilor. 

c. Să prezinte în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii 
evenimentului, documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate 
în vederea decontării acestora (copii de pe facturi, ordine de plată, 
chitanțe, contracte, etc.), în limita sumei alocate de la bugetul local. 
Documentele vor fi prezentate în copie cu mențiunea « conform cu 
originalul » ; 

d. Să promoveze  valorile locale la nivel internațional, să susțină dezvoltarea 
copiilor și tinerilor prin expunerea la culturi și practici diferite în domeniul 
muzical, acestea făcând parte nu numai din procesul de profesionalizare 
în domeniul artistic, ci și din procesul  individual de dezvoltare psiho-
emoțional și social al fiecărui membru al corului; 



e. Să transmită un raport de activitate cu privire la desfășurarea 
evenimentului „Samaa International Festival For Religious and Sufi 
Music”, ediția a XII-a, după finalizarea acestuia; 

f. Să anunțe pe parcursul evenimentului, sprijinul pe care i l-a acordat 
municipiul Buzău; 

g. Să promoveze sigla și logo-ul municipiului Buzău pe materialele 
publicitare aferente evenimentului; 

h. Să permită utilizarea, în scop necomercial, a imaginii de grup sau 
individuale, statică sau în mișcare, a coriștilor care participă la 
evenimente; 

i. Să promoveze competiția în mass-media locală, regională și națională; 
j. Să respecte legislația în domeniul culturii, astfel încât să nu atragă 

răspunderea materială, civilă, penală, contravențională a organizatorilor și 
a partenerilor, după caz. 

k. Să organizeze evenimentul în condițiile impuse de legislația în vigoare; 
Secțiunea 2: Obligațiile Municipiului Buzău 
Municipiul Buzău are, în raport cu obiectul prezentului contract, obligația 
de a asigura suma de 30.000 lei din bugetul local.  
 

Art. 5. COMUNICĂRI 
Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. 
Orice document trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii cât și în 
momentul primirii. 
Comunicările dintre părți se pot face prin telefon, telegramă, mail sau fax, cu 
condiția confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
Art. 6 LITIGII 
Părțile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice 
neînțelegere sau dispută care se poate ivi în legătură cu îndeplinirea 
contractului. În cazul nesoluționării divergențelor, părțile se vor adresa 
instanțelor române competente.  
 
Art. 7. CLAUZA DE FORȚĂ MAJORĂ       
Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen 
și/sau de executarea, în mod necorespunzător (totală sau parțială), a oricărei 
obligații care îi revine pe baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță 
majoră așa cum este definită de lege.  
Prezentul acord a fost încheiat astăzi,...................., în 2 exemplare originale, 
câte unul pentru fiecare parte contractantă. 
 
MUNICIPIUL BUZĂU                    Asociația „Artiști pe scena vieții” Buzău 
           Primar        Reprezentant legal 
         
Director Executiv    Președinte: Pop Ana Maria 
                      
                 
Serviciul Juridic  
 


