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MUNICIPIUL ALEXANDRIA
UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE
FACULTATEA DE STIINTE SI INGINERIE (ALEXANDRIA)
Nr. _____ din ___________ 2017
Nr. _____ din __________ 2017

CONTRACT DE ASOCIERE

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
si
Universitatea Valahia din Targoviste, Facultatea de Stiinte si Inginerie Alexandria,
cu sediul in Sos, Tr. Magurele, nr. 1-3, Alexandria, reprezentat de Ioana Panagoret, in calitate
de DECAN denumit in continuare Asociatul nr.2,
Articolul 1. – DEFINIREA ASOCIERII
Părţile semnatare au decis să încheie prezentul contract, conform prevederilor art. 36 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Articolul 2. - OBIECTUL CONTRACTULUI
Prezentul contract are ca obiect aprobarea asocierii Municipiul Alexandria prin
Consiliul Local al municipiului Alexandria cu Universitatea Valahia din Targoviste,
Facultatea de Stiinte si Inginerie Alexandria pentru realizarea in comun in comun a unor
actiuni educative, seminarii si manifestari, astfel:
- Asociatul nr. 1 - in limita prevederilor bugetare anuale;
- Asociatul nr. 2 – din fonduri proprii/sponsorizari.
Articolul 3. - DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract intra în vigoare începând cu data semnării .............................. şi
produce efecte până la data de 15.11.2017
Articolul 4. - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1 Asociatul nr. 1, are următoarele obligaţii:
a) să asigure sumele necesare pentru bunadesfasurare a unor actiuni educative, în limita
prevederilor bugetare anuale, în baza solicitărilor si în conformitate cu obiectivele prevăzute;
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 asocierii în situaţia în care Asociatul nr. 2 nu-şi respectă
obligaţiile;
4.2 Asociatul nr. 2, 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 de Asociatul nr. 1 numai pentru actiunile educative care
vor marca 10 ani de activitate universitara in municipiul Alexandria;
c) să aibe contributie proprie la valoarea totala a desfăşurării activitatilor prevăzute in
bugetul sau;
d) să intocmeasca decontul de cheltuieli privind finantarea activitatii, iar sumele rămase
necheltuite sa le restituie în contul Municipiului Alexandria;
e) să intocmeasca un raport de activitate cu privire la modul de desfasurare a actiunii;
f) sa se implice activ in actiunea ce constituie obiectul prezentului contract in scopul
realizarii obiectivelor propuse.
Articolul 5. – RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
5.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a obligaţiilor prevăzute de
prezentul contract, părţile răspund potrivit prevederilor legale.
5.2. 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 6. – ÎNCETAREA CONTRACTULUI
6.1. 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 sumelor necesare 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 7. – FORŢA MAJORĂ

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

Articolul 9. – DISPOZIŢII FINALE
9.1. 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.
9.2. Modificarea şi completarea prezentului contract se face cu acordul scris al părţilor,
prin act adiţional.
9.3. Prevederile contractului au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu
caracter tehnic, financiar şi administrativ;
9.4. Prezentul contract se incheie în 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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