
 
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

                                                                                                   
                                                                                              ANEXĂ 

                                                                                           la hotărârea nr. 76  

                                                                                                        din 11 iunie 2009 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                        CONSILIUL LOCAL                          
    TELEORMAN                                                                 SAELELE 
Nr. .........................                                                    Nr……/..……… 2009 
 
 

ACORD DE ASOCIERE 
 
       În vederea  desfăşurării unor activităţi de interes comun potrivit prevederilor art. 
36 alin.7 lit „c” coroborat cu art. 91 alin.6 lit „c” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;  
au agreat următoarele: 
 
Art.1 – Părţile: 

 
1.1 Judeţul Teleorman, persoană juridică de drept public, identificată prin codul de 
înregistrare fiscală nr. 4652686, cont Trezoreria Alexandria nr. 
RO50TREZ60624510220XXXXX, prin Consiliul Judeţean Teleorman, cu sediul 
în Alexandria, strada Dunării, nr.178, jud. Teleorman, tel. 0247/311201, fax 
0247/314415, numit în continuare Asociatul nr.1 – lider al asocierii, reprezentat 
prin preşedinte, Liviu Nicolae Dragnea, 
1.2. Comuna Saelele , persoană juridică de drept public, identificată prin codul de 
înregistrare fiscală  nr. ..........,  cont Trezoreria Turnu Magurele nr. ......................., 
prin Consiliul Local Saelele , cu sediul în comuna Saelele , jud.Teleorman, numit în 
continuare Asociat nr. 2., reprezentat prin primar  Carjan Gabriel. 
  
Art. 2 – Obiectivul asocierii  

1.1 Asocierea are drept scop cofinanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a 
„Centru social pentru ingrijire batrani si persoane cu nevoi speciale comuna 

Saelele, sat Pleasov, judetul Teleorman”. 
1.2. Cota de participare a asociaţilor la cofinanţarea cheltuielilor este următoarea: 

- Consiliul Judeţean Teleorman – 60% 
                          -    Consiliul Local Saelele           – 40%. 
 

Art.2  - Intrarea în vigoare şi durata proiectului 

2.1. Asocierea intră în vigoare la data semnării prezentului acord de către asociaţi, 
fiind valabilă pe o durată de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire. 
2.2. Pe toată durata prezentului acord, părţile nu au dreptul să se retragă. 
 
 



 
Art. 3. Reprezentanţi 
3.1. Asociatul nr.1 îl desemnează pe Liviu Nicolae Dragnea să semneze acordul de 
asociere. 
3.2. Asociatul nr.2 îl desemnează pe Carjan Gabriel  să semneze acordul de asociere. 
 
 
3.3. Asociatul nr.2 desemnează Consiliul Judeţean Teleorman ca lider care să 
reprezinte asocierea. 
3.4. În exercitarea atribuţiilor de lider al asocierii, Consiliul Judeţean Teleorman: 

� Va participa la  cofinanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale 
„Centru social pentru ingrijire batrani si persoane cu nevoi speciale 

comuna Saelele, sat Pleasov, judetul Teleorman”  

Art. 4. – Obligaţiile şi drepturile părţilor 

4.1. Consiliul Judeţean Teleorman, lider al asocierii  se obligă: 
a) să contribuie proporţional cu cota parte la finanţarea cheltuielilor, conform 
procentului stabilit; 
4.2. Asociatul nr.2 – se obligă: 
a) să contribuie proporţional cu cota parte la finanţarea cheltuielilor, conform 
procentului stabilit; 
b) să colaboreze cu asociatul nr.1 în vederea asigurării mentenanţei şi bunei 
gestionări a investiţiei; 
Art.5 Dispoziţii finale  

5.1. Orice modificare a clauzelor prezentului acord se face prin acordul scris al 
părţilor contractante, prin act adiţional. 
5.2. Părţile vor fi deplin responsabile de achitarea contribuţiilor lor la termen, 
conform obligaţiilor asumate. 
5.3. Soluţionarea neînţelegerilor ce se ivesc în derularea acordului se realizează prin 
conciliere directă între reprezentanţii părţilor contractante, iar în caz contrar, de către 
instanţele judecătoreşti competente. 
5.4. Forţă majoră, astfel cum este definită de lege, apără părţile de răspundere. 
5.5. Toate comunicările referitoare la proiect se vor face în scris. Se vor utiliza 
transmisii prin fax sau e-mail, poştă sau curier. 
  
Judeţul Teleorman  

Consiliului Judeţean Teleorman                            
   Preşedinte                                                                        Semnătură 
  Liviu Nicolae Dragnea                                          ____________________ 
 
Comuna Saelele  

Consiliul Local  Saelele  
    Primar                                                                                Semnătură 
  Carjan Gabriel                                                         ____________________ 
  

P R E Ş E D I N T E , 

 

Liviu Nicolae DRAGNEA 



 

 


