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   JUDEŢUL TELEORMAN                                                                                           ANEXA la  
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                      H.C.L. nr.276 /30 octombrie 2013 
        CONSILIUL LOCAL                                                                                
 

 

 

 

CONTRACT DE ASOCIERE 
 

pentru promovarea si implementarea proiectului „Construire zone ecourbanistice in  
Euroregiunea Dunarea de jos – modele de dezvoltare urbana durabila  ” prin Programul de 
colaborare transfrontaliera Romania – Bulgaria 2014 – 2020. 

 
1. PARTILE CONTRACTULUI: 

Municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 139, cod 140030, Alexandria, Judetul 
Teleorman, Romania, tel. 0247/317732, fax 0247/317728, email 
primalex@alexandria.ro, web www.alexandria.ro, CF 4652660, cont 
RO85TREZ60624670271XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Alexandria, 
reprezentat de primar, VICTOR DRAGUSIN 
si, 
Administratia Nationala „Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Arges – 
Vedea, str. Calea Campulung, nr. 6 – 8, cod 110147, Pitesti, Judetul Arges, Romania, 
tel. 0248/223449, fax 0248/220878, email dispecer@daav.rowater.ro, web 
www.rowater.ro, cf 24427093, cont RO34TREZ0465025XXX006896 deschis la 
Trezoreria Municipiului Pitesti, reprezentata de director DUMITRU CIOBANU 
 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Obiectul contractului este dezvoltarea de activitati comune pentru implementarea 

proiectului „Construire zone ecourbanistice in  Euroregiunea Dunarea de jos – modele de 
dezvoltare urbana durabila  ” prin Programul de colaborare transfrontaliera Romania – 
Bulgaria 2014 – 2020, cu respectarea prevederilor din contractele de finantare. 

 
3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASOCIATILOR 

 
3.1 Municipiul Alexandria in calitate de partener in cadrul proiectului va indeplini 

urmatoarele: 
3.1.1 Participa cu asistenta de specialitate, surse si informatii pentru elaborarea 

proiectului „Construire zone ecourbanistice in  Euroregiunea Dunarea de jos – modele de 
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dezvoltare urbana durabila  ” prin Programul de colaborare transfrontaliera Romania – 
Bulgaria 2014 – 2020, avand ca obiect consolidarea malului drept al raului Vedea prin 
suprainaltarea digului si amenajarea unei zone de agrement si promenada. 

3.1.2 Redacteaza, prin personalul de specialitate cererea de finantare si anexele si 
documentele suplimentare prevazute in ghidul solicitantului; 

3.1.3 Elaboreaza documentatiile tehnice , studiile de fezabilitate, planificare si proiectare 
aferente implementarii proiectului; 

3.1.4 Elaboreaza documentatiile pentru achizitia publica de bunuri si servicii aferente 
implementarii proiectului; 

3.1.5 Asigura cofinantarea proiectului. 
 

3.2 Administratia Nationala „Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Arges 
Vedea in calitate de administrator  al lucrarii hidrotehnice de aparare – dig de protectie pe 
raul Vedea in Municipiul Alexandria, proprietate a statului roman  va indeplini urmatoarele: 

3.2.1 Participa cu asistenta de specialitate, surse si informatii pentru elaborarea 
proiectului, referitor la bazinul raului Vedea din zona invecinata municipiului Alexandria, 
bazat pe legislatia nationala in vigoare, cu privire la lucrarile hidrotehnice de aparare 
impotriva dezastrelor; 

3.2.2 Va pune la dispozitia Municipiului Alexandria digul de protectie pe raul Vedea in 
vederea realizarii lucrarilor cuprinse in proiect; 

3.2.3 Realizeaza, cu finantare din surse proprii, expertiza tehnica de specialitate a 
obiectivului dig de protectie pe raul Vedea in Municipiul Alexandria;  

3.2.4 Va oferi consultanta de specialiate in vederea obtinerii avizelor si autorizatiilor 
necesare implementarii proiectului; 

3.2.5 Va pune la dispozitia Municipiului Alexandria luciul de apa din amontele barajului 
pentru activitati de agrement si sporturi nautice; 

3.2.6 La finalizarea implementarii proiectului va prelua lucrarea  hidrotehnica„dig de 
protectie pe raul Vedea in Municipiul Alexandria” in vederea administrarii conform 
legislatiei in vigoare. 

 
4. DURATA CONTRACTULUI 
Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre parti si se deruleaza pe 

perioada intocmirii proiectului si implementarii sustenabile a acestuia si poate fi prelungit 
prin act aditional. 
         
          5. DISPOZITII FINALE 

Modificarea prezentului contract de asociere se poate realiza numai prin acordul 
partilor.  

Neîntelegerile intervenite pe parcursul derularii prezentului contract sau în 
legatura cu el, pe care partile nu le pot solutiona pe cale amiabila, vor fi solutionate de 
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instantele judecatoresti competente în a caror raza de activitate îsi are sediul partenerul 
Municipiul Alexandria. 

Forţa majoră, definită ca orice eveniment imprevizibil, insurmontabil, care nu poate fi 
controlat de catre parteneri, in special catastrofele naturale, înlătură răspunderea părţilor 
care o invocă. 

Prezentul contract este guvernat de legea româna. 
Prezentul contract se completează, după caz, cu prevederile aplicabile din 

legislaţia română. 
Prezentul contract a fost încheiat la data de …. ................., în doua exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte, înregistrat de părţi după cum urmează: 
 

Părţile contractului, semnătura şi ştampila 
 
 

 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                         ADMINISTRATIA NATIONALA                  
Primar VICTOR DRAGUSIN                                        „Apele Romane ”   
                                                                                Administratia Bazinala de Apa  
                                                                                                  Arges – Vedea 

                                                              Prin Director DUMITRU CIOBANU 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
CONSILIER, 

 
Gina Georgeta CUREA 


