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MUNICIPIUL  ALEXANDRIA          Asociatia Centrul pentru Dezvoltare Urbana si Teritoriala 

Nr. ____ din _________  2018                                                  Nr. ___ din _____  2018     

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

între 

 

ASOCIATIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTARE URBANA SI TERITORIALA 

(CDUT),  cu  sediul  în Bucuresti,  B-Dul Nicolae Titulescu, Nr. 12, bl 21 A, sc B, ap 97, 

avand Cod Unic de Inregistrare 33636862, contul IBAN RO RO54RZBR0000060020309669, 

deschis la banca  Raiffeisen, tel. 0732169061, reprezentata legal prin  Alexandru Florin Ghita 

în  calitate de Președinte,  denumită în continuare CDUT 

 

şi  

 

Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria,strada Dunarii nr. 

139,Cod Postal 140030,judetul Teleorman ,Cod Fiscal nr. 4652660,Cont 

RO71TREZ24A670330203030X,Trezoreria Alexandria, telefon 0247317732,fax 

0247317728,reprezentat prin domnul Primar Victor Dragusin, 

 

s-a încheiat prezentul acord 

 

Obiectul acordului:  

 



1. Prezentul acord de parteneriat este realizat în vederea derulării în condiţii optime a 

proiectului „Romanian Urban Index – Sistem independent de monitorizare al serviciilor 

publice”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, cod SMIS 

113123. 

 

Angajamente asumate:  

 

CDUT 

2. Prin prezentul acord, CDUT se angajează să urmărească atingerea rezultatelor proiectului 

și să implice reprezentanții Municipiului Alexandria conform activităților prevăzute în 

cadrul proiectului;  

3. Prin prezentul acord, CDUT se angajează să informeze din timp reprezentanții 

Municipiului Alexandria cu privire la programarea în timp a activităților și a 

evenimentelor;  

4. CDUT își va asuma toate cheltuielile (deplasări, cazări etc.) generate de participarea la 

activitățile proiectului a reprezentanților Municipiului Alexandria;  

 

 

 

 

  Municipiul Alexandria  

 

5. Prin prezentul acord, Municipiul Alexandria va participa, prin reprezentanții proprii, la 

activitățle proiectului (ateliere de lucru, conferințe etc.);  

6. Municipiul Alexandria va furniza date cu privire la organizarea și funcționarea serviciilor 

municipale din aria propriilor sale competențe. Datele ce vor fi furnizare vor fi decise, în 

comun acord, cu preprezentanții celorlalte primării participante în cadrul proiectului și cu 

reprezentanții proiectului.  

 

 

Dispoziţii finale: 

 



7. În cadrul acestui acord de parteneriat Municipiul Alexandria nu va fi implicat financiar, 

toate cheltuielile vor fi suportate de către CDUT în baza proiectului.   

 

8. Municipiul Alexandria va folosi raportele de cercetare după cum va considera necesar şi 

nu se obligă să instituţionalizeze recomandările din cadrul acestora.  

 

9. Prezentul acord de parteneriat produce efecte de la data semnării sale şi până la 

finalizarea proiectului, respectiv 30.11.2019.  

 

 

Centrul pentru Dezvoltare Urbană și Teritorială   

 

Municipiul Alexandria   

 

  

  

  

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA 

       CONSILIER,                                                                             

        Dragos Marian Petcu 

 


