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CONTRACT    DE    ASOCIERE
 

 
  
PĂRȚILE CONTRACTANTE
 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA,  prin  Consiliul  Local  al  Municipiului  Alexandria,  cu  sediul  în
municipiul  Alexandria,  stradă  Dunării,  nr.139,  cod  140030,  județul  Teleorman,  cod  fiscal
nr.4652660,  telefon  0247/317732,  fax  0247/317728  cont  bancar  nr.
RO61TREZ24A675000591100X,  deschis  la  Trezoreria  Alexandria,  reprezentat  de Victor
DRĂGUȘIN,  în calitate de Primar, pe de o parte, numit în continuare și ASOCIAT PRIM
 
și
 
ASOCIAȚIA SPORTIVĂ LEGIO CĂLĂRAȘI , cu sediul în Municipiul Călărași, str. Dropia, nr.
28,  jud.  Călărași,  CIF  41649529,  cont  IBAN  RO18BTRLRONCRT051593,  deschis  la  Banca
Transilvania,  reprezentată  prin Julea Stefan,  în  calitate  de Presedinte  Legio,  filiala  Alexandria,
denumit în continuare ASOCIATUL SECUND,
 
la  sediul  ASOCIATULUI  PRIM  din  Municipiul  Alexandria,  str.  Dunării,  nr.  139,  se  încheie
prezentul contract de asociere. 
 
GENERALITĂȚI
 
  Prezentul  proiect  de hotărâre are  scopul realizării  în comun a unor  evenimente  cu scopul  de a
promova siguranța în trafic și cultura pentru motociclism precum și pentru promovarea orașului la
nivel național și internațional 

ART.1. OBIECTUL CONTRACTULUI
 
1.1. Prezentul contract are că obiect asocierea MUNICIPIULUI ALEXANDRIA prin Consiliul
Local  al  Municipiului  Alexandria  cu ASOCIAȚIA  SPORTIVĂ  LEGIO CĂLĂRAȘI,  filiala
Alexandria, în vederea realizării în comun a unor activități culturale și educative în municipiul
Alexandria
1.2. În acest sens ASOCIATUL PRIM, va alocă  ASOCIATULUI SECUND, suma necesară conform
prevederilor  bugetului  local  pe  anul  respectiv,  suma  care  va  fi  folosită  numai  pentru  cheltuieli
materiale și servicii în scopul realizării unor activități culturale și educative.
 
ART.2. DURATA CONTRACTULUI
 
2.1. Prezentul contract intră în vigoare începând cu dată semnarii____________ și produce efecte
pentru o perioada de 4 ani, respectiv până la dată de _________________.
 
ART.3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
 



3.1.  ASOCIATUL PRIM, MUNICIPIUL ALEXANDRIA prin  Consiliul  Local  al  Municipiului
Alexandria, are următoarele obligații:

a)        să asigure sumele necesare pentru bună desfășurare a realizării activităților educative ți
culturale, în limita prevederilor bugetare anuale, în baza solicitărilor și în conformitate cu obiectivele
prevăzute;

b)       să  vireze  sumele  stabilite  în  contul  Asociatului  nr.  2,  pe  baza  documentelor
justificative;

c)        să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumelor prevăzute în buget;
d)       să  dispună  încetarea  asocierii  în  situaţia  în  care  Asociatul  nr.  2  nu-şi  respectă

obligaţiile;
 

 3.2. ASOCIATUL SECUND, ASOCIATIA SPORTIVĂ LEGIO CĂLĂRAȘI  are  următoarele
obligații:

a)        să  nu  transfere  sau  să  cesioneze  drepturile  dobândite  prin  prezentul  contract  de
asociere altor persoane fizice sau juridice;

b)        să utilizeze suma acordată  de Asociatul  nr. 1 numai pentru activitățile  educative și
culturale;

c)         să aibe contribuție proprie (sponsorizări) la valoarea totală a desfăşurării activităților
prevăzute în bugetul sau;

d)        să întocmească decontul de cheltuieli privind finanțarea activității, iar sumele rămase
necheltuite să le restituie în contul Municipiului Alexandria;

e)         să întocmească un raport de activitate cu privire la modul de desfășurare a acțiunii;
f)         să se implice activ  în acțiunea ce constituie  obiectul prezentului  contract în scopul

realizării obiectivelor propuse;
g) să  promoveze  imaginea  Consiliului  Local  al  Municipiului  Alexandria  și  a  Primăriei

Municipiului Alexandria prin acțiuni de vizibilitate (sigle, afișe, bannere etc.).
           h)    să participle la toate acțiunile organizate de către municipalitate la care este invitat

 
ART.4.  RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
 
4.1. Pentru  neideplinirea  sau îndeplinirea  necorespunzătoare  a  obligațiilor  prevăzute  de prezentul
contract, părțile răspund potrivit prevederilor legale;
 
ART. 5. FORȚĂ MAJORĂ
 
5.1.Forță  majoră  exonerează  părțile  de  răspundere  în  cazul  executării  necorespunzătoare  sau  cu
întârziere a obligațiilor asumate prin contract.
5.2.Prin  forță  majoră  se  înțelege  un  eveniment  independent  de  voință  părților,  imprevizibil  și
insurmontabil,  care  apărut  după  încheirea  contractului,  împiedică  părțile  să-și  execute  obligațiile
asumate.
5.3.Partea  care  invocă  forță  majoră  este  obligată  să  notifice  celeilalte  părți  în  termen  de  5  zile
producere evenimentului și să își ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.
5.4.La disparita cazului de forță majoră, condițiile prezentului contract reintră în vigoare.
 
ART.6. LITIGII       
 
6.1. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre
soluționare instanțelor judecătorești competențe.
 
 
ART.7. DISPOZIȚII FINALE
 



7.1. Regimul de gestionare a sumelor și controlul financiar se realizează în condițiile legii. Angajarea
și decontarea cheltuielilor în baza prezentului contract se face potrivit Legii 82/1991 a contabilități,
cu modificările și completările ulterioare.
7.2. Prevederile prezentului contractului au putere deplină pentru părți și se constituie în norme cu
caracter tehnic, financiar și administrativ.
7.3.  Prezentul contract se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
 
Prezentul contract a fost încheiat  în 2 (două) exemplare originale,  câte unul pentru fiecare parte, 

astăzi, ................................., dată semnării

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                             Legio Phoenix Călărași – Filiala Alexandria
                 PRIMAR,                                                                               Președinte
        Victor DRĂGUŞIN                                                                                                                                                                                              
 
 
 
    DIRECŢIA  Economică
          Haritina GAFENCU
 

 
 
    Direcția Juridic, Comercial
         Postumia CHESNOIU                 
 

 
 
   Compartimentul Cultură Sport Tineret
         Georgescu Sorin Leonid
 
 
 

Președinte de ședința
Consilier,

            Augustin Ioan


