
MUNICIPIUL  ALEXANDRIA                             Anexa la HCL nr. _____ din  30 iulie 2014                   

    CONSILIUL LOCAL 

 

     Municipiul  Alexandria                                                          Asociatia Tacerea Teleorman      

         Consiliul  Local                                                                                Alexandria 

Nr. _______ din _________ 2014     Nr. _______ din _________ 2014 

 

CONTRACT DE ASOCIERE 

 

În dorinţa de a participa activ la integrarea in comunitate, la umanizarea conditiilor de 
viata ale persoanelor cu dizabilitati prin schimbarea mentalitatilor la nivel de individ si de grup, 
prin dezvoltarea capacitatii de intelegere si a adaptabilitatii neprevazute, prin sprijinirea 
constienta, reala si eficienta a celor defavorizati, urmarindu-se dezvoltarea respectului pentru om 
si eliminarea oricaror forme de discriminare fata de aceste persoane cu dizabilitati la nivelul 
municipiului Alexandria,  

CONSILIUL LOCAL al municipiului Alexandria prin MUNICIPIUL ALEXANDRIA cu 
sediul în Municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 139, cod fiscal 4652660, cont  
RO46TREZ60624670220XXXXX deschis la Trezoreria Alexandria, reprezentat de Victor 
DRĂGUŞIN, în calitate de PRIMAR, denumit în continuare Asociatul nr. 1 

 si 

ASOCIATIA TACEREA TELEORMAN, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Libertatii, 
nr. 211, bloc L8-L9, etaj I, ap. 23, judetul Teleorman, cod fiscal 18308349, cont 
RO55RNCB0245036720310002, deschis la Banca Comerciala Romana, reprezentat de 
Alexandru STAN, în calitate de PRESEDINTE, denumit în continuare Asociatul nr. 2 

La data de ___________________ , in sediul Asociatul nr. 1 din municipiul Alexandria, str. 
Dunării, nr. 139, se încheie prezentul contract de asociere. 

 

Articolul 1. - OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1 Prezentul contract are ca obiect asocierea CONSILIULUI LOCAL al Municipiului 
Alexandria prin MUNICIPIUL ALEXANDRIA cu ASOCIATIA TACEREA TELEORMAN 
din Alexandria, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor activitati.  

1.2 În acest sens Asociatul nr. 1, va aloca Asociatul nr. 2 suma necesară conform 
prevederilor bugetului local pe anul respectiv, suma care va fi folosită numai pentru cheltuieli 
materiale şi servicii in scopul realizarii unor activitati specifice asociatiei. 



 

Articolul 2. - DURATA CONTRACTULUI 

2.1 .  Prezentul contract intra în vigoare începând cu data semnării _______________ şi produce 
efecte până la data de 31.12.2016.  

 

Articolul 3. - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

3.1 Asociatul nr. 1, MUNICIPIUL ALEXANDRIA prin CONSILIUL LOCAL al 
Municipiului Alexandria  are următoarele obligaţii: 

• să asigure sumele necesare desfăşurării in bune condiţii a activităţilor specifice asociatiei, 
în limita prevederilor bugetare anuale in baza solicitarilor in conformitate cu obiectivele 
asociatiei; 

• să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumelor prevazute in buget;  

• să dispună încetarea finanţării în situaţia în care finanţatul nu-şi respectă obligaţiile 

3.2 Asociatul nr. 2,  ASOCIATIA TACEREA TELEORMAN din  Alexandria, are 
următoarele obligaţii: 

• sa asigure diferentele de bani necesare desfasurarii obiectivelor prevazute; 

• să întocmească decontul de cheltuieli în termen de maxim 10 zile de la finanţarea 
activităţii sau pana la sfarsitul lunii în cazul în care activitatea se desfăşoară în altă localitate, iar 
sumele ramase necheltuite se vor vira in contul Municipiului Alexandria. 

• să promoveze imaginea Consiliului Local al Municipiului Alexandria şi a Primăriei 
Municipiului Alexandria prin acţiuni de vizibilitate (sigle, afişe, însemne pe tricouri, bannere 
etc.). 

• să participe la toate acţiunile organizate de către municipalitate. 

 

Articolul 4 – RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

4.1 Pentru neândeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a obligaţiilor prevăzute de 
prezentul contract, părţile răspund potrivit prevederilor legale;                       

4.2 Niciuna din părţile contractante nu raspunde 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 necorepunzatoare a obligaţiei respective a fost 
cauzată de forţe majore, aşa cum este definită de lege. 

 

 



Articolul 5 – LITIGII 

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

 

Articolul 6 – DISPOZIŢII FINALE 

6.1 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 
contabilităţi, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

6.2 Prevederile contractului au putere deplină pentru parţi şi se constituie în norme cu caracter 
tehnic, financiar şi administrativ; 

6.3 Prezentul contract se incheie în 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

PRIMĂRIA MUN. ALEXANDRIA               

                 PRIMAR,                                                               

        Victor  DRĂGUŞIN                                                          PRESEDINTE, 

                                                                                              Alexandru STAN 

         DIRECŢIA  BFTI 

        Haritina GAFENCU 

                                                                               

    Compartiment JURIDIC  

      Postumia CHESNOIU                                                        

 

Compartiment Cultura Sport Tineret 

        Alexandra DRAGUT 
                                                        

        

Preşedinte de şedinţă 

Bogdan Alin DONCEA 

 


