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CONTRACT DE ASOCIERE
Pentru participare la ’’Programul privind măsurile de protecţie a mediului prin creşterea suprafeţelor
împădurite în judeţul Teleorman pe perioada 2011- 2020”
I.PĂRTILE ASOCIERII :
JUDEŢUL TELEORMAN, prin Consiliul Judeţean Teleorman, cu sediul în municipiul Alexandria, str.
Dunării nr.178, judeţul Teleorman, cod de înregistrare fiscală 4652686, reprezentat de domnul Liviu
Nicolae DRAGNEA, preşedintele Consiliului Judeţean TELEORMAN, în calitate de asociat prim
Şi
MUNICIPIUL ALEXANDRIA, Prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA cu sediul
în municipiul Alexandria, judeţul Teleorman, cod de înregistrare fiscală 4652660 reprezentat de Victor
DRAGUSIN - primarul municipiului Alexandria, în calitate de asociat secund
În temeiul art.1166_1167, din Codul civil – Legea nr. 287/2009 precum şi a art.14, 36 alin 7 lit,,c’’ şi 62 alin
(1) coroborat cu art.91 alin 6 lit,,c’’ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 12 din
11 februarie 2011 pentru aprobarea Programului privind măsurile de protecţie a mediului prin creşterea
suprafeţelor împădurite în judeţul Teleorman pe perioada 2011- 2020”, modificată şi completată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.137 din 28 octombrie 2011 au hotărât în mod liber consimţit
să încheie prezentul contract de asociere în următoarele condiţii:
II OBIECTUL , SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIERII
Art. 1 – Asociatul prim judeţul Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman se asociează cu asociatul
secund municipiul Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, reprezentat legal de Victor
Dragusin-primarul municipiului Alexandria în vederea participării la ’’Programul privind măsurile de
protecţie a mediului prin creşterea suprafeţelor împădurite în judeţul Teleorman pe perioada 2011- 2020”
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 12 din 11 februarie 2011.
Art. 2 - Terenurile degradate care urmează să fie împădurite sunt în suprafaţă totală de 19,3 ha fiind situate
pe teritoriul administrativ al municipiului Alexandria, având datele de identificare prevăzute în tabelul şi în
planul de încadrare anexat care fac parte integrantă din prezentul contract.
Art. 3 – Asocierea are drept scop asigurarea îmbunătăţirii condiţiilor de mediu, prin extinderea suprafeţei
împădurite în judeţul Teleorman, prin folosirea şi gospodarirea durabilă a terenurilor, în vederea prevenirii
pagubelor produse de factorii naturali dăunatori, reducerii eroziunii solurilor, îmbunătăţirii capacităţii de
retenţie a apei, creşterii calităţii aerului, producerii de biomasă, inclusiv masa lemnoasă de calitate, prin
mentinerea, sau, după caz, creşterea biodiversităţii, în cadrul ’’Programului privind măsurile de protecţie a
mediului prin creşterea suprafeţelor împădurite în judeţul Teleorman pe perioada 2011- 2020”.

Art. 4 – Obiectivele de protecţie a mediului, urmărite prin asociere sunt următoarele:
a) îmbunătăţirea calităţii aerului prin reţinerea carbonului;
b) refacerea şi îmbunătăţirea calităţii solului;
c) refacerea echilibrului hidrologic ;
d) asigurarea permanenţei şi stabilităţii biodiversităţii ;
e) combaterea schimbărilor climatice prin diminuarea efectelor secetei şi limitarea deşertificării
f) protecţia solului, diminuarea intensităţii proceselor de degradare a terenurilor şi ameliorarea
progresivă a capacităţii de producţie a acestora sub efectul direct al culturilor forestiere;
g) asigurarea standardelor de sănătate a populaţiei şi protecţia colectivităţilor umane împotriva
factorilor dăunători, naturali şi antropici ;
h) îmbunătăţirea aspectului peisagistic ;
i) creşterea suprafeţei de teren ocupate de păduri prin lucrări de împădurire şi întreţinere a plantaţiilor
forestiere în judeţul Teleorman ;
III. DURATA ASOCIERII
Art. 5 – Prezentul contract de asociere întră în vigoare la data semnării lui de către asociaţi fiind
valabil 60 de luni ( 5 ani).
Pe toată durata prezentului contract, părţile au dreptul să se retragă din asociere numai în condiţiile
stabilite în acesta.
IV. APORTUL PĂRŢILOR
Art. 6 Asociatul prim, judeţul Teleorman, pentru realizarea obiectului asociaţiei va pune la dispoziţia
asociatului secund, municipiul Alexandria, cu titlu gratuit puieţii necesari înfiinţării plantaţiei
planificate pe terenurile degradate stabilite de comun acord de părţi.
Art. 7 Asociatul secund, municipiul Alexandria va pune la dispoziţia asociaţiei terenurile degradate
stabilite la art.2 de mai sus, va asigura forţa de muncă necesară plantării şi întreţinerii puieţilor.
V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 8 – (1) – Asociatul prim, Judeţul Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, se obligă:
a) să asigure la termen necesarul de puieţi, înfiinţării plantaţiei pe terenurile degradate puse la dispoziţie
de asociatul secund.
b) să colaboreze cu municipiul Alexandria, în vederea derulării şi implementării Programului aprobat.
(1) –Asociatul secund, municipiul Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, se
obligă:
a) să asigure terenurile degradate constituite în perimetru de ameliorare, pe durată derulării
Programului, care trebuie să fie libere de sarcini, să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la
instanţele judecătoreşti, să nu facă obiectul vreunei revendicări potrivit legilor speciale sau dreptului
comun. De asemenea, să nu facă obiectul procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică şi
să nu fi fost adus ca aport la capitalul social al vreunei societăţi comerciale;
b) să identifice terenurile disponibile pentru împădurire şi să stabilească necesarul de puieţi;
c) să pregătească terenurile destinate împăduririi şi să asigure plantarea puieţilor;
d) să asigure întreţinerea plantaţiei până la încheierea stării de masiv (circa 5 ani) ;
e) să colaboreze cu Consiliul Judeţean Teleorman, în vederea asigurării bunei derulări a Programului.
VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 9 – (1) Asocierea îşi încetează activitatea din următoarele cauze:
a) hotărârea comună a membrilor asociaţi;
b) expirarea duratei pentru care s-a încheiat contractul de asociere;
c) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obiectului de activitate şi a altor clauze ale
contractului de asociaţiune;
d) lichidarea unei persoane juridice coasociate ( divizare, comasare, etc.), care va fi notificată în
scris, în termen de 5 zile de la data declarării stării respective de către instanţa judecătorească;
e) hotărârea definitivă şi irevocabilă a unei instanţe judecătoreşti;
f) alte cauze prevăzute de lege.
Art.10 – Prezentul contract de asociere nu se poate denunţa în mod unilateral, în caz contrar, partea
care îl denunţă fiind obligată la daune-interese.
VII. FORŢA MAJORĂ
Art.11- Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea
în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului
contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de
forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
Art.12- Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile,
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
Art.13 – Dacă în termen de 15 zile, de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au
dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract.
VIII. DISPOZIŢII FINALE
Art. 14
(1) Prin asocierea celor două părţi nu ia fiinţă o nouă persoană juridică.
(2) Orice modificare a clauzelor prezentului contract se face prin acordul scris al ambelor părţi, prin
act adiţional.
(3) Soluţionarea neînţelegerilor ce se ivesc în derularea contractului se realizează prin conciliere
directă între reprezentanţii ambelor părţi,iar în caz contrar,de către instanţele judecătoreşti competente
(4) Toate comunicările referitoare la asociere se vor face în scris. Se vor utiliza transmisii prin fax
sau e-mail, poştă.
Prezentul Contract de Asociere a fost încheiat şi semnat astăzi
Consiliului Judeţean Teleorman, în două exemplare, câte unul pentru fiecare în parte.
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