
 CONTRACT DE ASOCIERE

Nr. ............ din ................... 2010

Capitolul I – Părţile contractante

Prezentul contract se încheie între :

1. CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV cu sediul în Bucureşti, Str.Ghe.Manu 
nr.18  sector  1,  Cod  poştal  010446,  Cod  fiscal   4192545,  Cont  : 
RO54TREZ42124510220XXXXX Trezorerie Ilfov, telefon 021.212.56.93, 
fax 021.212.56.99, reprezentat de dl. Cristache Rădulescu, având funcţia de 
preşedinte  şi  de  dl.  Bogdan  Costea,  având  funcţia  de  director  executiv 
economic;

2. SERVICIUL  PUBLIC  COMUNITAR  DE  EVIDENŢĂ  A 
PERSOANELOR AL JUDEŢULUI ILFOV cu sediul în Bucureşti, Str. 
Fabrica  de  Glucoză  nr.7,  Sector  2,  Cod  poştal  ................,  Cod  fiscal 
...................,  Cont  :  .............................................,  deschis  la  Trezorerie 
.........,  telefon/fax 0212328853/0212328854,  reprezentat  de  dl.  Gheorghe 
SIMA având funcţia  de Director  Executiv şi  de dna.  Simona Georgiana 
SARU având funcţia de Şef Serviciu Stare Civilă;

Au convenit la încheierea prezentului contract de asociere.

Capitolul II – Dispoziţii generale
2.1. Asocierea  creată  prin  prezentul  contract  este  o  asociere  fără  personalitate 
juridică, creată în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr......... din ................. 
2.2. Asocierea este constituită pe baza libertăţii de voinţă a părţilor, exprimată în 
prezentul contract şi este guvernată de următoarele principii :
-  principiul independenţei juridice a fiecărui asociat; 
-  susţinerea  reciprocă  pentru  dezvoltarea  de  proiecte  de  interes  judeţean  şi 
accesarea  fondurilor  aferente  Fondului  Social  European  Programul  Operaţional 
Dezvoltarea  Capacităţii  Administrative,  Domeniul  Major  de  Intervenţie  2.2 
„Îmbunătăţirea  calităţii  şi  eficienţei  furnizării  serviciilor”  prin  proiectul 
„Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor de stare civilă în judeţul Ilfov”. 
 
Capitolul III – Durata contractului
3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării.  
3.2. Prezentul  contract  se  încheie  pe  o  perioadă  de  2  ani,  cu  posibilitatea  de 
prelungire prin consimţământul scris al părţilor contractante, materializat printr-un 
act adiţional la prezentul contract.
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Capitolul IV – Obiectul asocierii
Părţile asociate convin să contribuie la dezvoltarea de proiecte de interes judeţean 
şi accesarea fondurilor aferente Fondului Social European Programul Operaţional 
Dezvoltarea  Capacităţii  Administrative,  Domeniul  Major  de  Intervenţie  2.2 
„Îmbunătăţirea  calităţii  şi  eficienţei  furnizării  serviciilor”  prin  proiectul 
„Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor de stare civilă în judeţul Ilfov”.

Capitolul V – Contribuţia financiară la realizarea obiectului asocierii
5.1 Prezenta asociere nu implică contribuţii financiare din partea părţilor.
5.2  În cazul câştigării  proiectelor iniţiate, partea de cofinanţare a acestora va fi 
exclusiv din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Ilfov.

Capitolul VI – Drepturile şi obligaţiile părţilor
6.1.1 CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV se obligă :
• să asigure suport uman şi logistic în organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

propuse la nivel judeţean;
• să delege un număr de persoane care să activeze în proiecte;
• să contribuie la pregătirea şi realizarea activităţilor de promovare a proiectelor; 
• să promoveze proiectele la nivelul stakeholderilor şi comunităţii locale; 
• să contribuie la vizibilitatea proiectelor cu ocazia celorlalte activităţi pe care le 

desfăşoară;
• să promoveze imaginea partenerilor şi finanţatorilor.

6.1.2 SERVICIUL  PUBLIC  COMUNITAR  DE  EVIDENŢĂ  A 
PERSOANELOR AL JUDEŢULUI ILFOV  se obligă :

• să asigure suport uman şi logistic în organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
propuse la nivel judeţean;

• să delege una/două persoane care să activeze în proiecte;
• să contribuie la pregătirea şi realizarea activităţilor de promovare a proiectelor; 
• să promoveze proiectele la nivelul stakeholderilor şi comunităţii locale; 
• să contribuie la vizibilitatea proiectelor cu ocazia celorlalte activităţi pe care le 

desfăşoară;
• să promoveze imaginea partenerilor şi finanţatorilor.

 Capitolul VII – Răspunderea contractuală
7.1. În  relaţiile  cu terţii,  răspunderea pentru obligaţiile  contractuale  desfăşurate 
revin Consiliului Judeţean Ilfov;
7.2. Pentru  nerespectarea  clauzelor  contractuale  în  tot  sau  în  parte,  sau  pentru 
executarea defectuoasă a acestora, răspunderea revine părţii în culpă.
 
Capitolul VIII – Încetarea contractului
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Prezentul contract încetează prin :
8.1. Neîndeplinirea obiectivului;
8.2. Prin acordul părţilor;
8.3. La expirarea perioadei de asociere.
 
Capitolul IX – Rezilierea contractului
Rezilierea contractului de asociere intervine pentru :
9.1  Neexecutarea  culpabilă  a  obiectului  contractului  duce la  rezilierea de plin 
drept.

Capitolul X – Forţa majoră
10.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale 
sau totale a obligaţiilor stipulate în prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege 
un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut 
după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial 
obligaţiile asumate.
10.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţă celorlalte 
părţi,  în  scris,  cel  mai  târziu  în  5  (cinci)  zile  de  la  apariţie,  iar  dovada  forţei 
majore,  împreună  cu  avertizarea  asupra  efectelor  şi  întinderii  posibile  a  forţei 
majore, se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariţie.
10.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celorlalte 
părţi încetarea cauzei de forţă majoră, în maximum 15 (cincisprezece) zile de la 
încetare.
10.4. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, 
fiecare partener poate renunţa executarea contractului pe mai departe. În nici un 
caz,  niciuna din părţi  nu are dreptul la despăgubiri  de la celelalte  părţi,  dar au 
îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la data producerii forţei majore.

Capitolul XI – Soluţionarea litigiilor
11.1. Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul 
contract, clauzele, validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, vor fi 
soluţionate pe cale amiabilă.
11.2.  Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă,  atunci litigiile vor fi 
înaintate spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente, pe baza prevederilor 
prezentului  contract  şi  a dreptului  material  român. Legea aplicabilă va fi cea a 
României 

Capitolul XII – Dispoziţii finale
12.1. Orice modificare sau completare adusă contractului se poate face numai de 
comun acord, în limitele legislaţiei române, prin acte adiţionale ce vor face parte 
integrantă din prezentul contract.
12.2.  Părţile  contractante  nu  vor  putea  cesiona  drepturile  ce  le  revin  în  baza 
prezentului contract unei terţe persoane.
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12.3.  Toate  comunicările  care  urmează  a  se  efectua  între  părţi,  ca  urmare  a 
derulării  contractului  vor  fi  făcute  în  scris,  cu  confirmare  de  primire.  Data  de 
referinţă este data ştampilei poştei de expediere.
12.4. Prezentul contract se încheie în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru 
fiecare parte semnatară şi un exemplar la dosarul proiectului, la  Bucureşti astăzi 
.........................................

Părţile din contract :

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV  SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR 
DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 
AL JUDEŢULUI ILFOV  
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