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CONTRACT    DE    ASOCIERE 
Nr_________/_________ 

 
 
PARTILE CONTRACTANTE 
 
MUNICIPIUL   ALEXANDRIA  prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu sediul in municipiul Alexandria, 
strada Dunarii, nr.139, cod 140030, judetul Teleorman, cod fiscal nr.4652660, telefon 0247/317732, fax 
0247/317728 cont bancar nr. RO66TREZ61621300205XXXXX, deschis la Trezoreria  Alexandria, reprezentat 
de Victor DRAGUSIN,  in calitate de Primar, pe de o parte, numit in continuare si ASOCIAT PRIM 
si  
ASOCIATIA  COPIILOR  SI  ADULTILOR  CU  AUTISM  TELEORMAN, cu sediul in str. Dunarii, bl M9, sc B, 
et. 1, ap.33, reprezentata prin Mariana POPESCU  in calitate de Presedinte, denumit in continuare 
ASOCIATUL SECUND, 
 
la data de___________ la sediul ASOCIATULUI  PRIM din Municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 139, se 
incheie prezentul contract de asociere. 
     
GENERALITATI 
In dorinta de a participa activ la integrarea in comunitate, la umanizarea conditiilor de viata ale tinerilor cu 
dizabilitati prin schimbarea mentalitatilor la nivel de individ si grup, prin dezvoltarea capacitatii de intelegere si a 
adaptabilitatii la situatii neprevazute, prin sprijinirea constienta, reala si eficienta a celor defavorizati, urmarindu-
se dezvoltarea respectivului pentru om si eliminarea oricaror forme de discriminare fata de tinerii cu dizabilitati 
la nivelul municipiul Alexandria, partile incheie prezentul contract de asociere. 
 
ART.1.OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Prezentul contract are ca obiect asocierea MUNICIPIULUI   ALEXANDRIA  prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria cu ASOCIATIA COPIILOR SI ADULTILOR CU AUTISM TELORMAN, in vederea 
realizarii in comun a unor actiuni specifice persoanelor cu autism. 
1.2. In acest sens ASOCIATUL PRIM, va da in folosinta gratuita ASOCIATULUI SECUND, spatiul in suprafata 
de  84,81 mp, situat in Alexandria, strada Libertatii nr.1- sediul Gradinitei nr.5, si va aloca suma necesara 
conform prevederilor bugetului local pe anul respectiv, suma care va fi folosita numai pentru cheltuieli materiale 
si servicii. 
 
ART.2. DURATA CONTRACTULUI 
2.1.  Prezentul contract intra in vigoare incepand cu data semnarii si produce efecte pentru o perioada de 5 ani, respectiv 
pana in anul 2015. La incetarea asocierii, spatiul revine ASOCIATULUI PRIM. 

ART.3.OBLIGATIILE PARTILOR 
3.1. ASOCIATUL PRIM, MUNICIPIUL   ALEXANDRIA  prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, are    
       urmatoarele obligatii: 

- sa asigure sumele necesare in limita prevederilor bugetare; 
- sa supravegheze si sa controleze modul de utilizare a sumelor mentionate: 
- sa puna la dispozitie, gratuit, spatiul in suprafata de 84,81 mp, situat in municipiul Alexandria, 

str.Libertatii nr.1- Gradinita nr.5, apartinand domeniul public de interes local al municipiului Alexandria; 
- sa nu poata solicita restituirea spatiului inainte de implinirea termenului pentru care s-a incheiat 

prezentul contract, cu exceptia situatiei in care se modifica statutul juridic al imobilului. 



 
   3.2.ASOCIATUL SECUND, ASOCIATIA COPIILOR SI ADULTILOR CU AUTISM – TELEORMAN are            
urmatoarele obligatii: 

- sa asigure logistica necesara desfasurarii activitatii mentionata in obiectul de activitate 
- sa asigurea personal calificat pentru dezvoltarea si integrarea persoanelor cu autism in societate; 
- sa intocmeasca decontul de cheltuieli in termen de maxim 10 zile, pentru luna expirata; 
- sa nu gajeze, concesioneze sau subinchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract; 
- sa promoveze imaginea Consiliului Local al Municipiului Alexandria si a Primariei Municipiului 

Alexandria prin actiuni de vizibilitate (sigle, afise, bannere, pliante etc.). 
 

ART.4.  INCETAREA  CONTRACTULUI 
4.1. Prezentul contact inceteaza de drept, fara a fi necesara interventia unui tribunal arbitrar sau a unei instante 
judecatoresti, in urmatoarele cazuri: 

- prin restituirea bunului de catre ASOCIATUL SECUND  inaintea termenului prevazut in contract; 
- prin reziliere, in cazul nerespectarii obligatiilor de catre ASOCIATUL SECUND 
- prin trecerea timpului prevazut in contract. 

4.2. La data expirarii perioadei de folosinta gratuita, bunurile transmise si investitiile realizate vor trece in 
proprietatea publica de interes local al municipiului Alexandria. 
4.3. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract, o va notifica celeilalte parti cu 
cel putin 5 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele. 
 
ART. 5. FORTA MAJORA 
5.1.Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a 
obligatiilor asumate prin contract. 
5.2.Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, care 
aparut dupa incheirea contractului, impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate. 
5.3.Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti in termen de 5 zile producere 
evenimentului si sa isi ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. 
5.4.La disparita cazului de forta majora, conditiile prezentului contract reintra in vigoare. 
 
ART.6. LITIGII  
6.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre 
solutionare instantelor judecatoresti competente. 
 
ART.7. DISPOZITII FINALE 
7.1. Regimul de gestionare a sumelor si controlul financiar se realizeaza in conditiile legii. Angajarea si 
decontarea cheltuielilor in baza prezentului contract se face potrivit normelor privind finantele publice. 
7.2.  Prevederile prezentului contractului au putere deplina pentru parti si se constituie in norme cu caracter 
tehnic, financiar si administrativ. 
7.3. Prezentul contract se incheie in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 
 
Prezentul contract a fost incheiat in 2(doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte,  astazi, 
................................., data semnarii. 
 
                                                                        

PRESEDINTE  DE  SEDINTA 
CONSILIER 

 
Filica  GANEA 

 
 

 


