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CONTRACT DE ASOCIERE

PREAMBUL
Având în vedere rolul autorităţílor publice judeţe în dezvoltarea economico-sociala a judetelor
şi în cooperarea interinstituţională,
Fondurile europene nerambursabile pentru etapa 2014-2020;
În temeiul Acordului Cadru de Asociere încheiat între cele 4 judeţe;
În temeiul prevederilor art. 35 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 20 alin. 1, art. 21 alin. 1, art. 91 alin.1 lit. e)
coroborate cu alin. 6 lit. c) din Legea nr. 215-2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Consiliile judeţene au competenţa de a hotărî
cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau străinătate în
vederea promovării unor interese comune;
Judeţele Argeş, Dîmboviţa, Giurgiu şi Teleorman
au convenit de comun acord următoarele:
Art. 1 Părţile
JUDEŢUL ARGEŞ prin Consiliul Judeţean Argeş, reprezentat prin dl.Grigore Florin Tecău
– preşedinte, cu sediul în Municipiul Piteşti, Piaţa 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 municipiul Giurgiu ,str. Bucureşti nr.10, jud. Giurgiu , Cod fiscal 4938042
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. 4652686, având calitate de asociat-lider de proiect,
Art. 2 Obiectul
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1.Prin semnarea prezentului Contract de Asociere, părţile îşi exprimă acordul în vederea
realizării în comun a proiectului ,,Reabilitarea / modernizarea drumului judeţean
“Reabilitarea/modernizarea drumului judetean DJ 503 pe traseul Giurgiu-Ghizdaru-Gara
Stanesti-Gara Chiriacu Toporu, km 1+200 – km 3+100, km 5+200 – km 7+550, km 7+900 – km
28+000 (24,35 km) in judeteul Giurgiu, Draganesti Vlasca (DE 70) – limita judetului Dambovita
km 38+838 – km 87+070 (48,132 km) in judetul Teleorman, pe traseul DJ 503 limita judetului
Arges pana la intersectia cu DJ 702F km 98+000 – km 101+320 (3,32 km pe raza comunei
Slobozia), traseul DJ 702F de la intersectia cu DJ 503 pana la limita cu judetul Dambovita km
14+000 – km 18+200 (4,2 km pe raza comunei Slobozia), pe traseul DJ 702G de la limita cu
judetul Dambovita pana la intersectia cu DJ 703B km 12+423 – km 21+053 (8,63 km pe raza
localitatilor Cateasca si Ratesti), pe traseul DJ 703 B de la intersectia cu A1 pana la intersectia
cu DJ 702G km 83+126 - 84+109 (0,983km pe raza localitatii Cateasca) (total 17,133 km) in
judetul Arges , DJ 503 limita judet Teleroman-Selaru-Fierbinti-limita Judetul Arges, km 87+070
– km 98+000 (10,93 km), DJ 702 F limita judetul Arges-Rascaieti-Puntea de Greci-Autostrada
A1-Gherghesti (DN 61) km 14+000 – km 0+000 (14 km), DJ 702 G Gherghesti (DN 61)-IonestiPotlogeni Deal-Patroaia Deal-limita judetul Arges km 32+493 – km 21+053 (11,44 km) (total
36,37) km in judetul Dambovita”.

2.Totodata prin acest contract de asociere se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor, relaţiile şi
contribuţia fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale precum şi responsabilităţile ce le revin în
implementarea activităţilor aferente proiectului mai sus menţionat.

Art. 3. Durata contractului
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia şi îşi păstrează valabilitatea 5 ani
după expirarea perioadei de implementare a proiectului sau, după caz, un termen corespunzator cu
prevederile programului de finanţare pentru perioada 2014-2020 prin care se va finanţa proiectul.
Art. 4 Drepturi şi obligaţii
4.1 Drepturile comune ale asociaţilor
4.1.1. De a primi notificări de la fiecare asociat cu privire la orice situaţie care poate conduce la
imposibilitatea temporară sau permanentă sau la orice alt neajuns în implementarea proiectului;
4.1.2. De a fi informaţi cu privire la măsurile necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecinţelor
asupra implementării proiectului în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care liderul a fost informat
despre neregula respectivă;
4.1.3. De a primi periodic, copii ale rapoartelor de progres consolidate prezentate la Autoritatea de
Management;
4.1.4. De a fi informaţi cu privire la comunicările cu organismele de implementare a Programului;
4.1.5. De a participa la încheierea implementării proiectului la împărţirea bunurilor mobile, imobile
sau intelectuale rezultate din implementarea proiectului, proportional cu cota parte din contribuţia la
proiect.
4.2 Drepturile liderului de proiect
4.2.1. De a împuternici persoana care va coordona şi semna toate documentele necesare realizării
obiectului asocierii.
4.2.2.De a solicita asociatilor informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor
de progres consolidate, a documentelor necesare rambursării şi a altor documente solicitate de
Autoritatea de Management;
4.2.3. De a solicita pentru abaterile comise de către un asociat, la care se aplică corecţii financiare,
sumele care îi sunt imputate;
4.2.4. De a solicita prin instanţă judecătorească recuperarea sumelor declarate neeligibile de la
asociatul care a generat corecţia financiară, în cazul în care părţile nu se înţeleg pe cale amiabilă asupra
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modului şi termenelor la care se fac plăţile corecţiilor financiare pentru care asociaţii răspund în mod
solidar, dar vina nu aparţine tuturor;
4.2.5. De a primi sumele rambursate şi de a le repartiza în conformitate cu dispoziţiile prezentului
contract de asociere şi ale contractului de finanţare care va fi încheiat, în funcţie de plăţile efectuate de
fiecare asociat;
4.3 . Drepturile asociaţilor – judeţul Argeş, judeţul Dâmboviţa şi judeţul Giurgiu
4.3.1. Cheltuielile angajate de asociati sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către
liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în cadrul contractului de asociere;
4.3.2. De a primi, prin transfer de la liderul de proiect, fondurile obţinute din procesul de rambursare
pentru cheltuielile angajate de către aceştia si care au fost certificate ca eligibile;
4.3.3. De a fi consultati si informati cu regularitate de catre liderul de proiect despre progresul in
implementarea investitiei si totodata sa li se furnizeze copii ale rapoartelor consolidate de progres tehnic si
financiar.
4.3.4. De a fi consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru modificări ale
poiectului înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de Management / Organismul Intermediar
POR.
4.4. Obligatiile comune ale asociaţilor
4.4.1. Organizarea instituţională corespunzătoare pentru pregătire şi implementare prin nominalizarea
Unităţii de Implementare a Proiectului pentru fiecare dintre asociati şi desemnarea atribuţiunilor,
împreună cu celelalte activităţi, necesare accesării fondurilor externe nerambursabile în vederea
realizării obiectivului comun;
4.4.2. De a pune la dispoziţie personalul şi logistica necesara pentru elaborarea si punerea in aplicare a
formalitatilor legale pentru implementarea proiectului.
4.4.3. Susţinerea reciprocă în faţa instituţiilor şi organismelor care aprobă implementarea obiectivului
de
investiţii;
4.4.4. Elaborarea, în fiecare an, a unui program operativ care să stabilească modalităţile şi etapele
pentru punerea în aplicare a diverselor faze pentru implementarea proiectului ;
4.4.5. Schimbul de informaţii cu privire la iniţiativele prevăzute de prezentul contract ;
4.4.6. Monitorizarea rezultatelor acţiunilor întreprinse,inclusiv prin organizarea de intalniri comune la
care vor participa, în afară de componenţii grupului de lucru, şi alţi reprezentanţi ai fiecărei
autorităţi;
4.4.7. Elaborarea şi aprobarea conform prevederilor legale, a documentaţiei tehnico-economice in
următoarele faze:
a) expertiza tehnică;
b) documentaţia de avizare a lucrarilor de intervenţii;
Documentaţia tehnico-economică, în care se va specifica clar valoarea totală a investiţiei,
valoarea de construcţii-montaj şi durata de execuţie precum şi hotărârea de aprobare a idicatorilor
tehnico-economici, insoţită de Certificatul de Urbanism, se vor inainta liderului in termen de 15 zile
lucrătoare de la aprobare.
4.4.8. Achiziţiile privind bunurile, serviciile şi lucrările vor fi realizate de către fiecare asociat conform
OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât să se respecte perioada de timp
stabilită în ghidul de finanţare şi asumată prin cererea de finanţare;
4.4.9. Obţinerea Autorizaţiei de Construire conform prevederilor Legii nr. 50/1991;
4.4.10. Execuţia lucrărilor de construcţie cu respectarea cerinţelor de calitate prevăzute de Legea
10/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
4.4.11. Verificări, testări, remedieri si determinări de calitate cu respectarea normativelor în vigoare;
4.4.12. Recepţia lucrărilor conform prevederilor legale in vigoare la data efectuării acesteia ;
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4.4.13. Instalarea de panouri informative cu specificaţii tehnice elaborate de consultantul de
publicitate pe segmentul de drum al judeţului pentru fiecare UAT în parte, avizate de organismele
abilitate.
4.4.14. Organizarea de conferinţe şi publicitate media, elaborare şi distribuire de broşuri, creare şi
actualizare web-page, dupa caz. La momentul lansarii activitatilor de implementare a proiectului si
totodata la finalizarea acestuia se vor organiza conferinte de presa.
4.4.15. Monitorizare şi planificare tehnică şi financiară, precum şi urmărirea indicatorilor de progres;
4.4.16. Intocmirea rapoartelor de progres pentru tronsonul aflat in administrarea fiecarui consiliu
judetean si transmiterea acestora liderului de proiect;
4.4.17. Auditarea cheltuielilor proiectului va fi realizată de către o firmă specializată,acreditată pentru
elaborarea de audit financiar in conformitate cu prevederile legale;
4.4.18. Părţile au obligaţia să nu desfasoare activităţi economice în scopul obţinerii de profit din
echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului reabilitat.
4.4.19. Imobilul si echipamentele care fac obiectul proiectului ce urmeaza a fi realizat in cadrul
Programului de finanţare 2014 – 2020 nu pot fi utilizate în alt scop sau cu altă destinaţie decât cea
cuprinsa in contractul de finantare.
4.4.20. Fiecare asociat răspunde în faţa celorlalţi asociaţi şi plăteşte pentru daunele rezultate din
nerespectarea sarcinilor şi obligaţiilor asumate prin prezentul contract de asociere şi prin contractul de
finantare a proiectului în cazul in care aceste daune sunt stabilite în valori de către organele abilitate
şi sunt în sarcina acestuia;
4.5. Obligatiile liderului de proiect
4.5.1. Intocmeşte documentaţia necesară obţinerii finanţării şi inregistrarii acesteia la organismele
acreditate;
4.5.2. Inaintea depunerii documentatiei, prezintă celorlalţi asociaţi Cererea de Finanţare însoţită de
bugetul proiectului şi de toate anexele necesare în vederea finalizării acesteia;
4.5.3. Semnează Cererea şi Contractul de finanţare;
4.5.4. Asigură coordonarea, gestionarea şi implementarea generală a întreagului proiect;
4.5.5. Consultă cu regularitate asociaţii, îi informează despre progresul în implementarea proiectului şi le
furnizează copii ale rapoartelor consolidate de progres tehnic şi financiar;
4.5.6. Propunerile pentru modificări ale proiectului , trebuie să fie convenite cu asociaţii înaintea
solicitării aprobării de către Autoritatea de Management a programului;
4.5.7. Asigură transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate
de către ceilalţi asociati, care au fost certificate ca eligibile;
4.5.8. Este responsabil în faţa Autoritatii de Management pentru implementarea obligaţiilor asumate
prin Contractul de finanţare privind implementarea proiectului şi realizarea obiectivelor stipulate în
contractul de finanţare şi în Anexele sale;
4.5.9. Notifică Autoritatea de Management cu privire la orice evenimente care pot conduce la
întârzieri în implementarea proiectului şi/sau care pot afecta bugetul;
4.5.10. Solicită toate informaţiile şi documentele suplimentare de la asociaţi, necesare pentru
elaborarea formalitatilor legale si totodata asociatul lider are obligaţia de a menţiona în cerere
termenul limită pentru transmiterea documentelor de către asociati;
4.5.11. Colectează toate documentele de la asociaţi pentru a finaliza cererile de rambursare şi
rapoartele consolidate de progres şi informează asociaţii asupra termenelor limită pentru depunerea
lor;
4.5.12. Înainteaza Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună cu documentele
justificative, rapoartele consolidate de progres etc., conform procedurii;
4.5.13. Ţine evidenţa activităţilor proiectului, a sumelor primite de la Autoritatea de Management şi a
transferurilor către asociati;
4.5.14. Notifică toţi asociaţii cu privire la orice situaţie care poate conduce la imposibilitatea temporară
sau permanentă sau la orice alt neajuns în implementarea proiectului;
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4.5.15. Comunică tuturor asociaţilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a fost informat
despre existenţa unei nereguli, să fie luate toate măsurile necesare pentru eliminarea sau diminuarea
consecinţelor acestei, asupra implementării proiectului ;
4.5.16. Transmite periodic, fiecărui asociat, copii ale rapoartelor consolidate de progres prezentate la
Autoritatea de Management şi îi va informa cu privire la comunicările cu organismele de implementare
a programului;
4.5.17. Informează toţi asociatii despre aprobarea rapoartelor consolidate de progres şi a cererilor de
rambursare;
4.6. Obligatiile asociaţilor – judeţul Argeş, judeţul Dâmboviţa şi judeţul Giurgiu
4.6.1. De a pune la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii
de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
4.6.2. De a transmite copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de atribuire elaborate
în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de
rambursare.
4.6.3. De a furniza orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către
Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare,
Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice Programul prin
care este finanţat proiectul sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor
cofinanţate din instrumente structurale;
Art. 5 Finanţarea cheltuielilor necesare implementării proiectului
5.1. Asociaţii au obligaţia de a asigura contribuţia la finanţarea cheltuielilor necesare implementarii
proiectului;
5.2. Cofinanţările din partea judeţelor, prin consiliile judeţene, vor fi proporţionale cu valoarea tuturor
cheltuielilor aferente sectorului de drum aflat în administrare;
5.3. Valoarea totală a proiectului comun şi contribuţiile financiare se vor definitiva după finalizarea
documentaţiei tehnico – economice şi identificarea programului de finanţare;
5.4. Plăţi
5.4.1. Plăţile pentru proiect vor fi realizate de către fiecare dintre asociaţi pentru tronsonul de drum
aflat în administrarea acestuia;
5.4.2. Documentele întocmite pentru plata bunurilor, serviciilor si lucrarilor vor fi transmise cu
celeritate liderului de proiect în vederea întocmirii cererii de rambursare;
Art. 6 Proprietatea
6.1. Părţile au obligaţia să menţină proprietatea obiectivului realizat şi natura activităţii pentru care s-a
acordat finanţare pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizarea investitiei (sau conform revederilor
programului de finanţare) şi să asigure exploatarea şi întreţinerea acesteia în această perioadă .
6.2. Înainte de finalizarea proiectului, asociaţii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului
de utilizare a echipamentelor, bunurilor, etc. achiziţionate prin proiect ,Copiile titlurilor de transfer vor
fi ataşate raportului final.
6.3. Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, etc. achiziţionate
din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care
au fost achiziţionate.
6.4. Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a
obţinerii finanţării prin fonduri europene sau alte surse de finanţare.
Art.7. Încetarea contractului
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Prezentul contract de asociere inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante
judecatoresti, in următoarele cazuri:
a) La expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.
b) În cazul în care nu se obtine finantarea in vederea realizării obiectului contractului de
asociere .
c) Prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat în formă scrisă.
Art. 8. Dispoziţii finale
8.1. În cazul in care valoarea totala a tronsoanelor ce alcătuiesc drumul judeţean prevazut la articolul
2, este mai mica sau egala cu valoarea maxima ce se poate accesa prin programul de finantare cu
fonduri nerambursabile, se vor aplica prevederile prezentului contract.
8,2. În cazul in care valoarea totala a tronsoanelor ce alcătuiesc drumul judeţean prevazut la articolul
2, este mai mare decat valoarea maxima ce se poate accesa prin programul de finantare cu fonduri
nerambursabile, asociatii vor depune fiecare separat cererile de finantare. Pe cale de consecinţă
prevederile prezentului contract se vor modifica corespunzator prin acordul partilor.
8.3.În cazul în care, datorită unor împrejurări de forţă majoră obiectul contractului nu va putea fi
realizat, niciuna dintre părţi nu va avea pretenţii faţă de celelalte părţi privind compensarea sau
acoperirea cheltuielilor efectuate până în acel moment.
8.4. Partea contractantă care în mod culpabil nu îşi indeplineşte sau îşi îndeplineşte în mod
necorespunzător una sau mai multe obligaţii prevazute în prezentul contract, fapt ce intârzie
semnificativ sau face imposibilă realizarea obiectivului, ori creează prejudicii celorlalte parti
contractante sau unor terţe persoane, va răspunde pentru acoperirea tuturor prejudiciilor produse, in
conformitate cu dispoziţiile legale şi contractuale aplicabile.
8.5. Orice modificare a prezentului contract se va face prin act adiţional şi va fi valabilă numai atunci
când este convenită de părţile semnatare . Actele adiţionale intră în vigoare după semnarea lor.
8.6. Toate posibilele dispute rezultate din prezentul contract sau în legătură cu el, pe care părţile nu le
pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.
8.7. În cazuri excepţionale şi pe deplin justificate, inclusiv în caz de forţă majoră, cu acordul părţilor,
se poate decide rezilierea acestui contract.
8.8. Părţile sunt de acord că prezentul contract este guvernat de legea română.
Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte.
Semnături
Asociat Consiliul Judeţean Argeş
Grigore Florin Tecău
Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş
Asociat Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Adrian Ţuţuianu
Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa
Asociat Consiliul Judeţean Giurgiu
Vasile Mustăţea
Preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu
Lider de proiect Consiliul Judeţean Teleorman
Adrian Ionuţ Gâdea
Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
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