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CONTRACT DE ASOCIERE 

In scopul de a contribui la imbunatatirea activitatii culturale la nivelul municipiului Alexandria, 
semnarea prezentului contract de asociere urmareste sustinerea desfasurarii Festivalului de teatru tanar 
“IDEO IDEIS”. 

CONSILIUL LOCAL al Municipiului Alexandria cu sediul in str. Dunarii, nr. 139, reprezentat prin 
Victor DRAGUSIN, in calitate de PRIMAR, denumit in continuare ASOCIATUL nr.1 

       si 

Asociatia T.E.T. Alexandria, cu sediul in str. Dunarii, nr. 6, bl. 588, sc B, ap. 20, Alexandria 
reprezentata prin Alexandru Ion, in calitate de PRESEDINTE, denumit in continuare ASOCIATUL nr.2  

La data de_____________________________________ 

In sediul ASOCIATULUI nr.1 din Municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 139, se incheie prezentul 
contract de asociere. 

 

CAPITOLUL I – OBIECTUL CONTRACTULUI 

Atr.I Prezentul contract are ca obiect asocierea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI 
ALEXANDRIA cu ASOCIATIA T.E.T. ALEXANDRIA in vederea organizarii si desfasurarii 
Festivalului de teatru tanar “IDEO IDEIS”, astfel: 

-ASOCIATUL nr.1 va sprijini financiar activitatile ce se vor desfasura, in limita prevederilor bugetare; 

-ASOCIATUL nr.2 va organiza festivalul prevazut in contract. 

 



CAPITOLUL II – DURATA CONTRACTULUI 

Atr. II (1) Contractul intra in vigoare la data semnarii lui si este valabil pana la data de 31.12.2010. 

 

CAPITOLUL III – OBLIGATIILE PARTILOR 

Art. III (1) ASOCIATUL nr.1, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA are 
urmatoarele obligatii: 

-sa asigure sumele necesare desfasurarii in bune conditii a obiectivelor propuse in limita prevederilor 
bugetare; 

-sa supravegheze si sa controleze modul de utilizare a sumelor mentionate; 
 
-sa dispuna incetarea finantarii in situatia in care finantatul nu-si respecta obligatiile. 

           (2) ASOCIATUL nr.2, ASOCIATIA T.E.T. ALEXANDRIA are urmatoarele obligatii: 

-sa se implice activ in actiunea ce constituie obiectul prezentului contract in scopul realizarii obiectivelor 
propuse; 

-sa intocmeasca un raport de activitate cu privire la modul de desfasurare a actiunii; 

-sa intocmeasca decontul de cheltuieli in termen de maxim 3 zile de la finantarea activitatii;  

-sa promoveze imaginea Consiliului Local al Municipiului Alexandria si a Primariei Municipiului 
Alexandria prin actiuni de vizibilitate (sigle, afise, bannere etc.). 

 

CAPITOLUL IV – RASPUNDEREA CONTRACTUALA 

Art IV. (1) Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute de 
prezentul contract, partile raspund potrivit prevederilor legale; 

             (2) Necomunicarea raportului de activitate, atrage dupa sine rezilierea contractului;                          

               (3) 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 forte 
majore, asa cum este definita de lege. 

 

 



CAPITOLUL V – LITIGII 

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

 

CAPITOLUL VI – DISPOZITII FINALE 

Art. VI. 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. 

Art. VII. Prevederile contractului au putere deplina pentru parti si se constituie in norme cu caracter 
tehnic, financiar si administrativ. 

Art. VIII. Prezentul contract se incheie in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

 

PRIMARIA MUN. ALEXANDRIA                 ASOCIATIA T.E.T. ALEXANDRIA 

             PRIMAR,                                                           PRESEDINTE,                                         

     Victor DRAGUSIN                                                   Alexandru ION 

                                                                                           

DIRECTOR DIRECTIA BFTI                                                

      Haritina GAFENCU                                                      

                                                                               

COMPARTIMENT JURIDIC                                                         

       Postumia STEFAN 

 

Presedinte de sedinta, 

Ovidiu OANA 


