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CONSILIUL  LOCAL 

 
CONTRACT DE ASOCIERE 

 
 
 

I. PARTILE CONTRACTANTE 
 
Art.1. 

(1) Municipiul  Alexandria, cu sediul in str.Dunarii nr.139, reprezentata legal prin Primar Victor 
DRAGUSIN, cod fiscal nr.4652660, telefon 0247/317732, fax nr.0247/317728, numit in continuare 
Municipiul Alexandria, 

si 
(2) ASOCIATIA  ROMANA PENTRU RECICLARE , cu sediul in Bucuresti , str. Fabrica de Glucoza 

nr.7, sector 2, inregistrata la Judecatoria sectorului 2 Bucuresti sub numarul 187/PJ/2007, telefon 
:021/2327182, fax:021/2327181, codul fiscal RO 013975, legal reprezentata de Presedinte Liviu 
POPENCIU, numita in cele ce urmeaza pe scurt RoRECO 
 

Baza legala: 
 

Incheierea prezentului contract  are ca scop, asocierea Municipiului Alexandria cu ASOCIATIA  
ROMANA PENTRU RECICLARE  Bucuresti in vederea realizarii unui Centru pentru colectarea si reciclarea 
deseurilor de echipamente electrice si electronice in municipiul Alexandria iar ca baza legala prevederile 
H.G. nr.448/2005, privind deseurile de echipamente electrice si electronice, prevederile art.36 alin. (1), alin. 
(2), lit. ”e” si alin. (7), lit. “a” din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art. 2.  

Prezentul contract are ca obiect asocierea Municipiului Alexandria cu ASOCIATIA  ROMANA PENTRU 
RECICLARE  Bucuresti in vederea realizarii unui Centru pentru colectarea si reciclarea deseurilor de 
echipamente electrice si electronice in municipiul Alexandria.  

Municipiul Alexandria va pune la dispozitie pentru desfasurarea acestei activitati terenul intravilan in 
suprafata de 500,00 mp ( categorie de folosinta curti- constructii) situat in municipiul Alexandria str.Libertatii 
nr.505, asa cum este acesta individualizat in anexele nr.1, nr.2 si nr.3, anexe care fac parte integranta din 
prezentul contract. 

Punerea la dispozitia RoRec a acestui teren se face pentru o perioada de 15 ani. 
Centrul susamintit va avea ca scop colectarea, depozitarea si transportul deseurilor de echipamente 

electrice si electronice, in conditii de maxima siguranta in ceea ce priveste normele de mediu, potentialul 
toxic al acestor deseuri urmand a fi neutralizat, iar desurile reciclate. 

Serviciile prestate in acest centru sunt destinate tuturor cetatenilor interesati. 
RoRec va amenaja si organiza pe terenul pus la dispozitie de municipiul Alexandria activitatea de 

colectare de la populatie a aparatelor electrice si electrocasnice scoase din uz, precum si o serie de activitati 
necesare pentru incarcarea si transportarea deseurilor de la punctul de colectare. 

Totodata, in locatia respectiva se vor putea desfasura si activitati de promovare si constientizare a 
cetatenilor in legatura cu necesitatea colectarii DEEE si protectia mediului. 
 
Art.3. 

Contributia municipiului Alexandria consta exclusiv in alocarea terenului aratat la art.2 in scopul 
mentionat. 



Terenul este si ramane proprietatera autoritatii publice locale si va fi utilizat pe perioada derularii 
contractului in vederea colectarii de la populatie a echipamentelor electrice si electronice scoase din uz. 

Contributia RoRec consta in cheltuielile necesare pentru amenajarea centrului de colectare, precum si 
pentru desfasurarea activitatilor propuse, pe toata perioada de derulare a contractului. 

Cooperarea dintre partile prezentului contract nu presupune plata, incasarea nici unei sume de bani. 
De asemenea, RoRec nu va pretinde si nu va incasa de la populatie nicio suma de bani in schimbul 

preluarii echipamentelor electrice si electronice. 
Intreaga activitate de cooperare stabilita in termenii prezentului contract se face in scopuri nonprofit, in 

vederea reducerii cantitatii de echipamente electrice si electronice scoase din uz, aflate in gospodariile 
cetatenilor localitatii si a zonelor limitrofe si reducerii prin desfasurarea acestei activitati a gradului de 
poluare al zonei. 
 

III. DURATA  CONTRACTULUI 
Art.4. 

Prezentul contract se incheie pe o perioada de 15 ani. 
Oricind cu acordul ambelor parti se poate modifica aceasta perioada. 

 
IV. DERULAREA  PROGRAMULUI 

Art.5.   
Imediat dupa semnarea contractului, Municipiul Alexandria va individualiza clar si va preda RoRec, prin 

semnarea unui proces verbal de predare- primire, terenul mentionat la art.2, ce va fi alocat organizarii si 
defasurarii activitatilor ce fac obiectul cooperarii intre parti. De asemenea, va pune oricind la dispozitia 
RoRec, la solicitarea acesteia, documente justificative a existentei in patrimoniul Municipiului Alexandria cel 
putin a dreptului de folosinta asupra terenului. 
Art.6. 

Dupa primirea terenului, RoRec va demara activitatile de organizare a acestuia in scopul preluarii de la 
populatie a echipamentelor electrice si electronice scoase din uz. 

In acest sens, va face pe cheltuiala proprie toate investitiile necesare si utile, inclusiv cele cerute de 
legislatia in vigoare pentru desfasurarea acestui gen de activitati. 
 

V. EXCLUSIVITATI 
Art.7. 

RoRec  va folosi terenul pus la dispozitia  Municipiului Alexandria exclusiv in scopul organizarii si 
desfasurarii de colectare de la populatie a echipamentelor electrice si electronice scoase din uz si a altor 
activitati conexe si subsecvente, precum si de expediere a acestor echipamente catre centre specializate in 
reciclarea lor. 

Municipiul Alexandria nu va mai permite folosirea terenului pus la dispozita RoRec si de catre alte 
persoane, institutii, organizatii, etc. 
 

VI. DREPTURILE  SI  OBLIGATIILE  PARTILOR 
Art.8. 
          RoRec  are urmatoarele drepturi si obligatii: 

- sa amenajeze dupa cum considera necesar si in conformitate cu cerintele aplicabile terenul pus 
la dispozitie de Municipiul Alexandria spre utilizare in scopul colectarii de la populatie a 
echipamentelor electrice si electronice soase din uz; 

- sa amplaseze reclame, inclusiv reclame luminoase, pentru a informa locuitorii despre existenta, 
scopul si activitatea desfasurata in acel loc; 

- sa asigure in baza contractelor pe care le va incheia cu firme specializate transportul 
echipamentelor electrice si electronice preluate de la populatie catre centre de reciclare; 

- sa suporte toate costurile generate de organizarea si desfasurarera activitatii de colectare de la 
populatie a echipamentelor electrice si electronice, incluzand, dar nelimitandu-se la cheltuieli cu 
personalul, energie, transport, promovare, etc; 

- sa primeasca de la populatie in mod gratuit astfel de echipamente scoase din uz; 



- dimpotriva, RoRec isi rezerva dreptul ca, in baza colaborarilor pe care le are stabilite cu 
producatorii si comerciantii, sa acorde persoanelor care predau echipamente electrice si 
electronice scoase din uz, vouchere cu care acestia sa poata obtine reduceri de pret la 
achizitionarea unor produse noi de acelasi gen; 

- se obliga sa reflecte corect in evidentele sale contabile, toate operatiunile economico-financiare 
ale cooperarii stabilite prin prezentul contract, pe toata durata derularii lui; 

- se obliga sa specifice, pe durata cooperarii, pe afise, panouri, cataloage, alte materiale 
publicitare, faptul ca activitatile de colectare a echipamentelor electrice si electronice au fost 
realizate impreuna si cu sprijinul Municipiului Alexandria. 

Art.9. 
        Municipiul  Alexandria are urmatoarele drepturi si obligatii: 

- se obliga sa participe la infiintarea si organizarea unui punct de colectare de la populatie a 
echipamentelor electrice si electronice scoase din uz, prin punerea la dispozitia RoRec a 
terenului aratat la art.2; 

- de asemenea, va mediatiza programul de colectare a acestor echipamente si va informa 
publicul din localitatile si zonele limitrofe despre programul care se va desfasura; in egala 
masura va permite si RoRec sa desfasoare campanii de mediatizare si informare a cetatenilor 
despre activitatea ce se desfasoara, in scopul reducerii gradului de poluare a zonei; 

- se obliga sa nu pretinda sau incaseze de la populatie niciun fel de pret pentru posibilitatea 
oferita acestora de a preda punctului de colectare echipamentele electrice si electronice scoase 
din uz. 

 
VII. MODIFICAREA, REZILIEREA SI  INCETAREA  CONTRACTULUI 

Art.10. 
Prezentul contract poate fi modificat prin act aditional prin acordul comun al partilor contractante. 

Art.11.  
Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept, fara a fi necesara interventia instantei de judcata, in 

termen de 30 de zile calendaristice de la data notificarii prin care partii in culpa i s-a adus la cunostinta ca nu 
si-a indeplinit obligatiile contractuale. 
Art.12.  

Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data rezilierii acestuia sau, dupa caz, la data 
prevazuta la art.4. 
 

VIII. CLAUZE  SPECIALE 
Art.13. 

In cazul in care RoRec na va mai putea, din motive economice, legale, etc., sa sustina derularea 
activitatii ce face obiectul prezentului contract ce cooperare, va notifica aceasta situatie Municipiului 
Alexandria, urmand ca acesta sa inceteze de la data aratata in cuprinsul acelei notificari. 
 

IX. PROMOVAREA  COOPERARII 
Art.14. 

RoRec va face referire pe toate materialele si produsele realizate in derularea programului ( acolo unde 
este posibil), precum si cu ocazia tuturor evenimentelor si actiunilor desfasurate la punctul de colectare 
despre faptul ca activitatile sunt realizate cu sprijinul Municipiului Alexandria. 
 
RASPUNDEREA PARTILOR 
Art.15. 

  RoRec este responsabil cu aducerea la cunostinta Municipiului Alexandria, a oricarei vatamari care se 
aduce sau se incearca a se aduce drepturilor acestuia asupra terenului pus la dispozitie. 
      Municipiului  Alexandria ii revine in exclusivitate obligatia de a asigura linistita folosinta a terenului pus la 
dispozitie si de a se apara fata de orice actiuni ale tertilor, care ar putea aduce atingere drepturilor sale 
asupra imobilului respectiv. 



Fiecare parte este direct tinuta responsabila pentru respectarea legislatiei in domeniul sau de activitate 
si in legatura cu activitatile de cooperare ce fac obiectul prezentului contract. 

 
FORTA  MAJORA 
Art.16. 

Este exonerata de raspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzatoare a obligatiilor ce-i 
revin, partea care a fost impiedicata de interventia unui caz de forta majora. 

Este forta majora, evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de impiedicat si independent de vointa 
partilor, care le opreste sa-si execute obligatiile ce le revin potrivit prezentului contract. 

Interventia fortei majore trebuie comunicata de partea care o invoca in termen de doua zile calendaristice 
de la data apartiei acesteia. 
 
DISPOZITII   FINALE 
Art.17. 

Prezentul contract se completeaza cu prevederile legislatiei in domeniul colectarii echipamentelor 
electrice si electronice scoase din uz. 
Art.18. 

Clauzele prezentului contract se interpreteaza potrivit prevederilor Codului Civil. 
Art.19. 

Eventualele litigii dintre parti urmeaza sa fie solutionate pe cale amiabila. In cazul nerezolvarii pe cale 
amiabila, litigiile urmeaza sa fie solutionate de instantele judecatoresti competente, potrivit legii. 
Art.20 

Prezentul contract a fost incheiat in 4(patru) exemplare pentru fiecare parte contractanta, 
astazi…………………………….. 
 
 
      MUNICIPIUL  ALEXANDRIA                                        ASOCIATIA  ROMANA  PENTRU RECICLARE 
 
                 PRIMAR,                                                       Prim Presedinte 
 
        Victor  DRAGUSIN                                                                          dl. Liviu  POPENCIU 
 
 
    DIRECTIA  BUGET  FINATE 
        TAXE  SI  IMPOZITE 
          Haritina  GAFENCU 
 
 
         SERVICIUL VALORIFICARE 
                  PATRIMONIU 
          Cornelia  DUMITRESCU 
 
 
             Comp. Juridic 
         Postumia  STEFAN 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA, 

CONSILIER, 
OVIDIU OANA 

 

 


