
 
MUNICIPIUL  ALEXANDRIA                            Anexa la HCL nr. 109 din  25  martie 2016                   

    CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

 
CONTRACT DE ASOCIERE  

 
 
 

 
În dorinţa de a atrage un număr cât mai mare de tineri în practicarea activităţii sportive şi 

orientarea lor către sportul de performantă, pentru obţinerea unor rezultate remarcabile la 
competitiile sportive naţionale şi internaţionale, în speranţa reprezentării în cât mai bune conditii 
a Municipiului Alexandria, cat si pentru posibilitatea asigurării petrecerii timpului liber într-un 
mod cât mai plăcut şi sănătos, 
 

Municipiul Alexandria prin CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI 
ALEXANDRIA cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 139, cod fiscal 4652660, 
cont RO61TREZ24A675000591100X deschis la Trezoreria Alexandria, reprezentat de Victor 
DRĂGUŞIN, în calitate de PRIMAR, denumit în continuare Asociatul nr. 1 
 şi 

Clubul Sportiv Teleorman Alexandria, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. 
Alexandru Ghica, nr. 86-88, cod fiscal 4253596, cont RO37TREZ60620G361005XXXX, 
deschis la TREZORERIA Alexandria, reprezentat de Emanoil STOICA , în calitate de 
Director, denumit în continuare Asociatul nr. 2, 
 

Articolul 1. – DEFINIREA ASOCIERII 
 
1.1. Părţile semnatare au decis să încheie prezentul contract, conform prevederilor art. 36, 

alin.1, alin.6, pct.6, si alin.7, lit.a din Legea nr. 2015/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în baza art. 3, coroborat cu art. 18^1, 
alin. (1) lit. b, art.69, alin.1, si art.71, alin.2, lit.b din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi 
sportului, cu modificările şi completările ulterioare. 

1.2.Contractul de asociere  se încheie în baza H.C.L. nr. 387/2015. 
 

Articolul 2. - OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

 2.1. Prezentul contract are ca obiect asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul 
Local al Municipiului Alexandria cu CS Teleorman  Alexandria, în vederea realizarii in 
comun a unor activitati sportive la nivelul Municipiului Alexandria conform calendarului sportiv 
aprobat de FRTS, FRCF, FRB, FRA, FRR si a promovării şi dezvoltării activităţii sportive în 
Municipiul Alexandria.  



 2.2. Asociatul nr. 1 va aloca sub forma de sprijin financiar sumele necesare in vederea 
realizarii obiectului asocierii, de la capitolul de cheltuieli 67.02 - Cultura, recreere si religie,  in 
limita prevederilor bugetului local pe anul respectiv. 

Platile se vor face in transe, in functie de disponibil, in baza solicitarilor clubului sportiv. 
 2.3. Asociatul nr.2 va contribui cu minim 10% la valoarea totala a desfasurarii 
obiectivelor prevazute in programul sportiv/ calendarul cometitional al clubului. 
 
 

Articolul 3. - DURATA CONTRACTULUI 
 
3.1.  Prezentul contract intra în vigoare începând cu data semnării .............................. şi 

produce efecte pentru o perioada de 4 ani, respectiv  până la data de  .............................. 
 

Articolul 4. - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 
4.1 Asociatul nr. 1, are următoarele obligaţii: 
a) să asigure sumele necesare sprijinirii in bune condiţii a activităţilor sportive, în limita 

prevederilor bugetare anuale, în baza solicitărilor si în conformitate cu obiectivele prevăzute în 
programul sportive/calendarul competitional al clubului, cu respectarea Regulamentului aprobat 
prin HCL nr. 387/2015; 

b) să vireze sumele stabilite în contul Asociatului nr. 2, pe baza documentelor 
justificative; 

c) să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumelor prevăzute în buget;  
d) să dispună încetarea sprijinului financiar în situaţia în care Asociatul nr. 2  nu-şi 

respectă obligaţiile; 
e) sa puna la dispozitie Sala de Culturism, cu titlu gratuit,in intervalul orar 18.00-22.00, 

in zilele lucratoare si toata ziua Sambata si Duminica,sa ofere gratuitate pentru Complexul de 

odihna si recreere Strand Vedea , Sala de sport Peco si Pista de Atletism din cadrul Stadionului 

Municipal in orele in care nu sunt programari, in baza unui tabel avizat si aprobat de conducerea 
Serviciului public local A.D.P. Alexandria. 

1.2 Asociatul nr. 2, CS Teleorman Alexandria, are următoarele obligaţii: 
a) să nu transfere sau să cesioneze drepturile dobândite prin prezentul contract de 

asociere altor persoane fizice sau juridice; 
b) să utilizeze suma acordată cu titlu de sprijin financiar numai pentru acţiunile sportive 

stabilite prin contract cu respectarea Regulamentului aprobat prin HCL nr. 387/2015; 
c) să realizeze obiectivele prevăzute în programul sportive/calendarul competotional al 

clubului si acţiunile prevăzute în prezentul contract; 
d) să asigure contributia de minim 10% la valoarea totala a desfăşurării obiectivelor 

prevăzute în programul sportive/calendarul competitional al clubului; 
e) să întocmească decontul de cheltuieli (copii de pe facturi, ordine de plată, chitanţe, 

contracte, state de plată, etc.) în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data incheierii 
actiunilor/activitatilor, dar nu mai tarziu de 10 ale fiecarei luni pentru luna precedenta, iar sumele 
rămase necheltuite sa le restituie în contul Municipiului Alexandria; 

f) să asigure personalul tehnic pentru pregătirea sportivilor; 
g) sa asigure echipament pentru antrenament si competitii sportive, materiale sportive; 
h) să participe la toate acţiunile sportive generate de către municipalitate; 



i) sa asigure curatenia cu personal propriu la Sala de Culturism; 
j) in intervalul orar in care bazele sportive le sunt puse la dispozitie cu titlu gratuit, 

toata raspunderea revine in sarcina clubului, atat intretinerea cat si gestionarea tuturor bunurilor. 
 
 
4.3.  Să desfăşoare acţiuni pentru promovarea spiritului fair-play, precum şi acţiuni de 

prevenire şi combatere a dopajului. 
 

Articolul 5. – CRITERII  DE PERFORMANŢĂ SPORTIVĂ 
 
5.1. CLUBUL SPORTIV TELEORMAN Alexandria care beneficiaza de sprijin 

financiar trebuie să  îndeplinească  următoarele  criterii de performanţă: 
a) rezultate obţinute la nivel  judeţean, naţional şi internaţional, 
b) sportivi legitimaţi şi echipe participante în campionate, 
c) atragerea de cât mai mulţi copii şi tineri către practicarea unui sport (cel puţin un procent 

de 10% faţă de anul competiţional anterior), 

d) îndeplinirea obiectivelor propuse asumarea responsabilităţilor asupra obiectivelor propuse 
în programul sportiv/calendarul competitional pe anul precedent. 
 

Articolul 6. – RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
 
6.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a obligaţiilor prevăzute de 

prezentul contract, părţile răspund potrivit prevederilor legale.                       
6.2. Niciuna din părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de 

executarea în mod necorespunzător (total sau parţial) a oricărei obligaţii care îi revine în baza 
prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorepunzătoare a obligaţiei respective a 
fost cauzată de forţă majoră, aşa cum este definită de lege. 
 

Articolul 7. – ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
 
7.1. Încetarea contractului poate avea loc în următoarele situaţii: 

a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; 
b) prin acordul părţilor contractante; 
c) imposibilitatea asigurării sprijinului financiar de către Municipiul Alexandria; 
d) prin reziliere unilaterală de către Asociatul nr. 1, în cazul nerespectării destinaţiei sumelor 

alocate sau ca urmare a nerealizării acţiunilor la care Asociatul nr. 2. s-a obligat în contract; 
e) reziliere de drept fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei, dacă nu se respectă 

clauzele contractuale. 
 

Articolul 8. – FORŢA MAJORĂ 
 
8.1. În cazul apariţei unui eveniment de forţă majoră, astfel cum este definit de codul civil, 

partea care îl invocă, trebuie să informeze cealaltă parte în termen de 5 zile de la apariţia lui sau 
de la data la care a luat la cunoştinţă de acesta, prin notificare expresă. Încetarea cazului de forţă 
majoră va fi notificată în aceleaşi condiţii. 
 



Articolul 9. – LITIGII 
 

In cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi 
supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente. 

 
Articolul 10. – DISPOZIŢII FINALE 
 

10.1. Regimul de gestionare a sumelor şi controlul financiar se realizează în condiţiile 
legii. Angajarea şi decontarea cheltuielilor în baza prezentului contract se face potrivit Legii 
82/1991 a Contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

10.2. Modificarea  şi completarea prezentului contract se face cu acordul scris al părţilor, 
prin act adiţional. 

10.3. Prevederile contractului au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu 
caracter tehnic, financiar şi administrativ; 

10.4. Prezentul contract se incheie în 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                 CS Teleoman  Alexandria 
                 PRIMAR,                                                            DIRECTOR,          
        Victor  DRĂGUŞIN                                                Emanoil STOICA 
 
 
         DIRECŢIA  B.F.T.I. 
          Haritina GAFENCU 
 
 
    SERVICIUL J.A.T.R.U. 
      Postumia CHESNOIU                  
 
 
Biroul Cultură Sport Tineret 
        Cristian FALUVEGI 
 
 
 
 
 
 
 

Presedinte de sedinta 
Consilier, 

 
DANIEL MARIAN MOCANU 


