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                                                                                                                                  Anexa la HCL  
                                                                                                                      Nr.10 / 28.01.2011 
 
 
 
 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
 
 
 
 

in vederea realizarii in comun a unor actiuni pentru prevenirea 
infractionalitatii pe raza municipiului Alexandria 

 
 
 
 

I.    PĂRŢILE CONTRACTULUI 
 
 
 

- MUNICIPIUL ALEXANDRIA,  prin Consiliul Local al municipiului Alexandria  
cu sediul in municipiul Alexandria, strada  Dunarii, nr. 139, cod 140030, reprezentat de 
Victor DRAGUSIN in calitate de primar, 
 

- C.N.T.R. FILIALA TELEORMAN, cu sediul in municipiul Alexandria, strada 1  
Decembrie, nr.11, reprezentata de Ion Cojocaru in calitate de presedinte 
 
 
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

Pornind de la dezideratul conform căruia autoritatile locale, impreuna cu comunitatea 
locala si comunitatile profesionale trebuie să asigure un climat de stabilitate sociala si sa 
previna savarsirea unor acte care aduc atingere vietii si patrimoniului locuitorilor 
municipiului Alexandria, precum si identificarea principalelor probleme cu care se confruntă 
locuitorii municipiului Alexandria, in vederea realizarii in comun a unor actiuni pentru 
prevenirea infractionalitatii pe raza municipiului Alexandria, au convenit sa incheie 
contractul de asociere. 
 Având în vedere tendinta din ultima perioada de crestere a infractionalitatii atat la 
nivel national cat si local, prin semnarea acestui  contract de asociere se creează premisele  
unei colaborări eficiente, care se poate materializa în activitati care pot duce la diminuarea 
fenomenului infractional de pe raza municipiului Alexandria. 
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      III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 

- Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, reprezentat  
de Victor Dragusin in calitatea de primar,  va asigura un spatiu pentru organizarea unui punct 
de lucru pentru Camera Taximetristilor. 
 - Municipiul Alexandria, in functie de prevederile bugetare ale Primariei municipiului 
Alexandria va achizitiona echipamente necesare monitorizarii minime. 

- Camera taximetristilor va demara procedurile pentru incheierea unui contract de  
asociere cu institutiile locale din domeniul apararii ordinii si linistii publice ( Politia 
Judeteana, Jandarmeria, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta). 

- Camera Taximetristilor va achizitiona din fonduri proprii o statie emisie-receptie  
necesara colaborarii cu Inspectoratul de Politie Judetean Teleorman.  

- In functie de incasarile provenite din cotizatia membrilor, Camera Taximetristilor  
asigura functionarea dispeceratului creat. 
          - Camera Taximetristilor va asigura personal calificat in radiocomunicatii. 
 - Organizarea în parteneriat a unor activităţi de colaborare, cu implicarea autoritatilor 
locale, a institutiilor care se ocupa cu asigurarea ordinii si linistii publice, a unitatilor scolare, 
activitati care sa conduca la o mai buna colaborare intre institutiile mai sus amintite, iar 
aceasta sa asigure un climat normal de viata in municipiul Alexandria,  precum si informarea 
tinerei generatii asupra pericolelor cotidiene. 
 - Informarea instituţiilor interesate cu privire la rezultatele aplicării prezentului 
Protocol, avându-se în vedere extinderea domeniilor de colaborare şi eficientizarea acestora.  
           - Va sprijini autoritatile locale in rezolvarea problemelor care privesc comunitatea ( de     
ex. informarea cu privire la savarsirea unor fapte ilegale flagrante -  talharii, furturi,   
accidente,  - de care iau cunostinta in timpul desfasurarii activitatii). 
 
 
 

IV. CLAUZE SPECIALE 
 
Toate litigiile care pot apărea din aplicarea sau interpretarea prezentului contract de 

asociere se vor rezolva pe cale amiabilă, iar daca nu se ajunge la un punct de vedere acceptat 
de ambele parti, rezolvarea litigiului se va face conform legistatiei in vigoare. 

 Părţile desemnează câte un reprezentant care să fie direct responsabil cu derularea 
contract de asociere, în situaţii speciale modificarea acestuia va fi comunicată celeilalte părţi 
cu cel puţin  30 de zile înainte de data schimbării. 

 
 
 

 V. DISPOZIŢII FINALE 
 

Prezentul contract de asociere s-a încheiat pentru o perioadă de 1 an, intrând în vigoare 
la data semnării. 

 
Părţile semnatare evaluează anual activitatea şi rezultatele colaborării, propunând după 

caz, modificarea duratei, a conţinutului sau încetarea contractului de asociere, cu cel putin 30 
de zile ininate de expirarea acestuia. 
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Prezentul contract s-a încheiat astăzi _____________________, în două exemplare, cu 

putere de original, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
                                              C.N.T.R. Filiala 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA      TELEORMAN 
 
               Prin,                                     prin,  
 
            PRIMAR,         PRESEDINTE, 
 
     Victor DRAGUSIN                         Ion Cojocaru 
 
 
 
 
 
 

Presedinte de sedinta 
 

Consilier, 
 

Filica Ganea 
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