
 Consiliul  Local         Anexa la H.C.L. 

Municipiul  Alexandria       Nr. 30 din 30 ianuarie 2015 

 

Municipiul  Alexandria                                    Camera de Comert Industrie si Agricultura  

Nr. _______ din _________ 2015                                     Nr. _______ din _________ 2015 

CONTRACT DE ASOCIERE 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA cu sediul în 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 

CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA TELEORMAN cu sediul in 
Municipiul Alexandria, str. Ion Creanga, nr. 54, Bloc Financiar Bancar, etj. 6, 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. 

 Art. 1. Aceasta asociatie in participatiune se caracterizeaza prin lipsa de personalitate 
juridica, deoarece nu constituie o entitate juridica distincta in raporturile cu tertii. Asociatia in 
participatiune nu se poate obliga distinct. 

Art. 2. Asociatia in participatiune convenita prin prezentul contract va desfasura 
activitate dupa urmatoarele principii: 

a) independenta juridica si comerciala a fiecarui membru asociat; 

b) sprijin reciproc si prioritate in prestarea de servicii necesare in realizarea scopului 
asociatiei. 

Art. 3. - OBIECTUL CONTRACTULUI 

3.1 Prezentul contract are ca obiect asocierea MUNICIPIUL ALEXANDRIA cu CAMERA  

DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA TELEORMAN, in vederea realizarii in 
comun a unor activitati de interes public.  

3.2 În acest sens Asociatul nr. 1, va realiza impreuna cu Asociatul nr. 2 urmatoarele activitati 
de interes public: 

I. Targuri si Expozitii: 

a) Targul Gospodarului; 

b) Targul de Primavara; 

c) Agralimex; 



d) Targul de Toamna; 

II. Realizarea Topului Firmelor din Alexandria; 

III. Organizarea de intalniri cu reprezentanti ai ambasadelor straine acreditate la Bucuresti; 

IV. Organizarea de intalniri cu delegatii de oameni de afaceri din strainatate; 

Artl 4. - DURATA CONTRACTULUI 

4.1 .  Prezentul contract intra în vigoare începând cu data semnării _______________ şi produce 
efecte până la data de 31.12.2015.  

Art 5. - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

5.1 Asociatul nr. 1, MUNICIPIUL ALEXANDRIA  are următoarele obligaţii: 

• să asigure locatiile de desfasurare a activităţilor de interes public mentionate in prezentul 
contract, in baza solicitarilor si in conformitate cu prevederile legale; 

• să supravegheze şi să asigure curatenia, paza si ordinea locatiilor respective prin 
serviciile de specialitate – Administratia Domeniului Public si Politia Locala;  

5.2 Asociatul nr. 2, CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA 
TELEORMAN, are următoarele obligaţii: 

• să asigure personalul necesar pentru desfasurarea activitatilor propuse; 

• să promoveze imaginea Municipiului Alexandria si a Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria prin acţiuni de vizibilitate (sigle, afişe, bannere etc.). 

Art 6 – RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

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

6.2 Nici una 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 sunt definită de lege. 

6.3. Prezentul inscris serveste interesul comun al partilor care se obliga sa-l execute intocmai si 
intru-totul cu buna credinta, sinceritate si seriozitate.  

6.4. Ambele parti se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derularii acestui 
contract. 

6.5. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni 
numai prin acordul de vointa  al partilor, exprimat in scris, prin act aditional. 

Art. 7 – LITIGII 

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



Art. 8 – DISPOZIŢII FINALE 

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

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

 

 MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                             C.C.I.A. TELEORMAN 

                 PRIMAR,                                                              

        Victor  DRĂGUŞIN                                                                     PRESEDINTE 

                                                                                                       MARIN  NICULCEA 

         DIRECŢIA  B.F.T.I. 

        Haritina GAFENCU 

                                                                               

    Compartiment JURIDIC  

      Postumia CHESNOIU                                                       

 

Compartimentul Cultura Sport Tineret                                     

        Cristian FALUVEGI                                                               

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

VOICILA FLOREA 


