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MUNICIPIUL ALEXANDRIA,                                      Asociatia “Comunitatea Rromilor Pentru Europa” 
NR________/________2013                                                        NR______/___________2013 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
In dorinta de a participa la cele doua proiecte ale Asociatiei “Comunitatea Rromilor 

Pentru Europa”  
MUNICIPIUL ALEXANDRIA cu sediul in municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 

139, judetul Teleorman, cod fiscal nr.4652660, reprezentat de Victor DRAGUSIN, in calitate de 
PRIMAR, denumit in continuare ASOCIATUL nr. 1 
si 

ASOCIATIA “COMUNITATEA RROMILOR PENTRU EUROPA”, cu sediul in 
Municipiul Alexandria, str. 1907, nr. 45 (in incinta gradinitei nr.6) , judetul Teleorman 
reprezentat prin dl Vaduva Constantin, in calitate deVicepresedinte, denumit ASOCIATUL nr. 2 
La data de_____________________________________ 
In sediul ASOCIATULUI nr.1 din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 139, se incheie 
prezentul contract de asociere. 

ARTICOLUL 1 - OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1 Prezentul contract are ca obiect asocierea MUNICIPIULUI ALEXANDRIA cu 
ASOCIATIA “COMUNITATEA RROMILOR PENTRU EUROPA” in vederea derularii 
in comun a proiectelor „SOS –Sanatatea in comunitatile de rromi” si „Ai carte-ai parte o 
sansa pentru in viitor”. 

ARTICOLUL 2 - DURATA CONTRACTULUI 
2.1 . Prezentul contract intra in vigoare incepand cu data semnarii _______________si produce 
efecte pana la finalizarea celor doua proiecte. 

ARTICOLUL 3 - OBLIGATIILE PARTILOR 
3.1 ASOCIATUL nr.1, MUNICIPIUL ALEXANDRIA are urmatoarele obligatii: 

-sa asigure un spatiu pentru desfasurarea activitatilor medicale cuprinse in proiect 
(recoltarea de analize medicale, masurarea tensiunii). 

-sa asigure punerea la dispozitie a unui dozator cu apa pe perioada derularii proiectelor; 
-sa asigure punerea la dispozitie a unui numar de 4 scaune pe perioada derularii 

proiectelor; 
-sa acorde sprijin in vederea obtinerii avizelor pentru desfasurarea activitatilor din 

proiect; 
-sa acorde sprijin in vederea promovarii actiunilor din proiectele respective; 
-sa puna la dispozitie sala de sedinte a primariei municipiului Alexandria pentru 

desfasurarea conferintei finale a proiectelor. 
3.2 ASOCIATUL nr.2, ASOCIATIA “COMUNITATEA RROMILOR PENTRU 
EUROPA”  , are urmatoarele obligatii: 
 -sa asigure transportul cetatenilor de etnie rroma din comunitate la punctul de recoltare al 
analizelor; 
 -sa asigure consilierea si medierea cetatenilor de etnie rroma in comunitatea rroma; 
 -asigura meditatii (educatie recuperativa) pentru 96 de copii de etnie rroma; 



 -sa acorde 100 de seturi educationale (rechizite scolare) pentru copii de etnie rroma; 
 -sa asigure masa pentru cei 96 de elevi de etnie rroma pe perioada meditatiilor; 
 -sa asigure plata pentru profesorii care vor sustine orele de meditatie; 
 -sa asigure campanile de informare ale proiectelor; 
 -sa asigure promovarea proiectelor in mass- media si TV; 

ARTICOLUL 4 – RASPUNDEREA CONTRACTUALA 
4.1 Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute de 
prezentul contract, partile raspund potrivit prevederilor legale; 
4.2 Niciuna din partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea 
in mod necorespunzator (total sau partial) a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului 
contract, daca neexecutarea sau executarea necorepunzatoare a obligatiei respective a fost 
cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege. 

ARTICOLUL 5 – LITIGII 
5.1 In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse 
spre solutionare instantelor judecatoresti competente. 

ARTICOLUL 6 – DISPOZITII FINALE 
6.1 Regimul de gestionare a sumelor si controlul financiar se realizeaza in conditiile legii. 
Angajarea si decontarea cheltuielilor in baza prezentului contract se face potrivit Legii 82/1991 a 
contabilitatii, republicata. 
6.2 Prevederile contractului au putere deplina pentru parti si se constituie in norme cu caracter 
tehnic, financiar si administrativ; 
6.3 Prezentul contract se incheie in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 
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