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CONTRACT CADRU DE ASOCIERE
JUDEŢUL ARGEŞ prin Consiliul Judeţean Argeş, reprezentat prin dl. Grigore Florin
Tecau – preşedinte, cu sediul în Municipiul Piteşti, Piata Vasile Milea, nr. 1, jud. Argeş,
Cod fiscal nr. 4229512, având calitate de asociat,
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, reprezentat prin dl. Adrian
Ţuţuianu – preşedinte cu sediul în municipiul Târgovişte, str. Piaţa Tricolorului nr.1, jud.
Dâmboviţa, Cod fiscal nr.4280205, având calitate de asociat,
JUDEŢUL GIURGIU prin Consiliul Judeţean Giurgiu, reprezentat prin dl. Vasile Mustăţea
–preşedinte, cu sediul în str. Bucuresti Nr.10, jud. Giurgiu , Cod fiscal __________ având
calitate de asociat,
JUDEŢUL TELEORMAN prin Consiliul Judeţean Teleorman, reprezentat prin dl. Adrian
Ionuţ Gâdea – preşedinte cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.178, jud.
Teleorman, Cod fiscal nr. ________________ , având calitate de asociat
denumite în continuare Asociaţi,
Având în vedere rolul Asociaţilor în judeţele pe care le coordonează, de a facilita şi
promova cooperarea interjudeţeană şi de a întări coeziunea economică şi socială a regiunii;
Dorind să contribuie la creşterea nivelului de trai al cetaţenilor din judetele asociate
şi să asigure o dezvoltare durabilă şi sustenabilă a acestora;
Pentru accesarea viitoarelor programe de finanţare europene privind etapa 20142020;
Au convenit următoarele:
Articolul 1 – Obiective
Părţile vor coopera în domeniile: infrastructură, informatică şi comunicaţii,
dezvoltarea economică şi socială, situaţii de urgenţă, cultural, administrativ, turistic,
social, sanitar, educativ şi de mediu, conform priorităţilor din viitoarele programe cu
finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, în conformitate cu prevederile
ghidurilor de finanţare.
Articolul 2 – Principiile contractului cadru de asociere
1) În baza principiilor cooperării, a încrederii, egalităţii şi avantajului reciproc,
Asociaţii vor dezvolta relaţii de colaborare în domeniile stabilite.
Principiile de bază ale prezentului contract cadru de asociere sunt:
1

a) dialogul;
b) colaborarea;
c) continuitatea;
d) consensul.
Aceste principii au în vedere criteriile pe care trebuie să le îndeplinească viitoarele
proiecte:
a) pregătirea comună;
b) implementarea comună;
c) asigurarea finanţării de către fiecare parte implicată;
d) personal comun.
2) În conformitate cu competenţele lor specifice, Asociaţii:
a) vor asigura implementarea corespunzătoare a viitoarelor proiecte;
b) vor impulsiona dezvoltarea de proiecte comune care să genereze efecte benefice
locuitorilor din unităţile administrativ teritoriale;
c) vor contribui la schimbul de delegaţii, vizite ale experţilor şi specialiştilor în domeniile
de mai sus;
d) vor acţiona pentru realizarea unui schimb de experienţă între structurile administrative
aflate în coordonarea părţilor semnatare, stabilirea şi realizarea unui sistem relaţional
între aceste structuri şi promovarea imaginii activităţii acestora la nivelul comunităţilor
locale ale unităţilor administrativ teritoriale.
Articolul 3 – Aspecte financiare
Asociaţii vor suporta cheltuielile apărute în cursul implementării proiectelor, conform
prvederilor contractelor de finanţare si contractelor de asociere incheiate pentru
proiectele care se implementează in comun.
Articolul 4 –Amendarea Contractului cadru de asociere
Prezentul Contract Cadru de Asociere poate fi amendat sau completat în baza acordului
scris al Asociatilor.
Articolul 5 –Intrarea în vigoare, durată şi denunţare
1) Prezentul Contract Cadru de Asociere intră în vigoare la data semnării acestuia
de către toate parţile.
2) Prezentul Contract Cadru de Asociere se incheie pe o perioada de 6 ani.
3) Încetarea prezentului Contract Cadru de Asociere nu va afecta punerea în
aplicare a programelor şi proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acesteia, cu
excepţia cazului în care s-a convenit altfel de către Asociaţi.
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