
 

 

 

CONTRACT DE ASOCIERE 

    Incheiat astazi _________ 

    la ______________________ 

     

    I. PARTILE CONTRACTANTE 

 

    1.1. MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ,cu sediul în Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, jud. Brașov, 

reprezentat prin Primar Sucaciu Gheorghe, pe o parrte, în calitate de Asociat Prim și  

 

    1.2. Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român ”Astra” – 

Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Ion Rațiu, nr. 7, jud. Sibiu, având Cod Fiscal 4405910/02.08.1993, 

având cod IBAN RO47RNCB0227018247390001, descgis la Banca Comercială Sibiu, 

reprezentată prin Prof. Univ. Dr. Dumitru Acu, în calitate de Președinte al Asociațiunii, prin 

Despărțământul Astra ”Ion Codru Drăgușanu” Făgăraș, reprezentat prin Prof. Mihaela Georgeta 

Gârlea,  in calitate de participant(asociat) secund, 

  

În temeiul dispozițiilor art. 7, din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională, art. 

1949- 1954 Cod civil, ale art. 2, lit. d, e, art 46, lit. f din OG nr. 26/2000, privind asociațiile și 

fundațiile, ale atr. 45, alin. 2, lit. f, art. 36, alin. 2, lit. e și alin. 6, lit. a, pct. 4 și ale art 115, alin. 1, 

lit. b, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală 

    au convenit sa incheie prezentul contract de asociatiune  cu respectarea urmatoarelor clauze: 

     

    II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

     

 2.1. Obiectul contractului il constituie asocierea MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, cu 

Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român ”Astra” – Sibiu, 

pentru derularea și susținerea financiară a activităților social-culturale, educative, artistice, 

științifice, elemente monumentale, sportive, etc, urmând a se încheia contracte pentru fiecare 

eveniment în parte. 

2.2 Asocierea MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, cu Asociațiunea Transilvană pentru Literatura 

Română și Cultura Poporului Român ”Astra” – Sibiu pentru derularea evenimentelor  prilejuite 

de proiectului educațional ” PE URMELE UNITĂȚII NAȚIONALE ÎN FĂGĂRAȘUL 

ISTORIC”, care se va desfășura în perioada 28 – 30 septembrie 2018, evenimente dedicate 

Cenetenarului Unirii, precum și Bicentenarului Ion Codru Drăgușanu și Bicentenarului Aron 

Pumnu, 

     2.3. Aportul la desfășurarea proiectului din partea Municipiului Făgăraș, constă în 

asigurarea sumei de 46.000 lei, echivalentul a 10.000 euro, sumă care va fi identificată și alocată 

la rectificarea bugetară din trimestrul III. 

    2.4. Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român 

”Astra” – Sibiu, contribiue la realizarea proiectului cu organizarea științifică și culturală a 

evenimentelor, precum și aport în natură și numerar, până la acoperirea costului total al 

evenimentelor. 

   

 



 

  III. DURATA ASOCIERII 

     

    3.1. Durata asocierii constituite in baza prezentului contract este pentru perioada 28-30 

septembrie 2018, incepand de la data semnarii prezentului contract. 

 

    IV. REPARTIZAREA BENEFICIILOR SI PIERDERILOR 

 

4.1. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile comune desfasurate 

de coasociati in cadrul asociatiunii se va efectua la încheierea fiecărui proiect derulat în comun. 

   

    V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 5.1. MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, se obligă să asigure suma de 46.000 lei și să colaboreze 

cu toti factorii implicați în buna desfășurare a evenimentelor. 

5.2. Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român 

”Astra” – Sibiu, se obligă la pregătirea și derularea evenimentelor, să asigure participarea 

lectorilor, de la universități de prestigiu din tară și de peste hotare, precum și de la Academia 

Română și cele din Republica Moldova și Ucraina, care vor susține prelegeri științifice care vor 

marca cele două momente împortante privind Bicentenarul Ion Codru Drăgușanu, Bicentenarul 

Aron Pumnul și cel privind Centenarul Unirii. 

 

 

    VI. INCETAREA CONTRACTULUI 

 

    6.1. Asocierea isi încetează activitatea la împlinirea termenului pentru care a luat ființă, adică 

30.09.2018. 

 

   

  VII. NOTIFICARILE INTRE PARTI 

     

    7.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea 

celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a 

prezentului contract. 

   7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare 

recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de  destinatar la data 

mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 

    7.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare 

dupan cea in care a fost expediata. 

    7.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt 

confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente. 

     

    XI. LITIGII 

     

    8.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi 

supuse spre solutionare  instanțelor competente. 

     

   



  XII. CLAUZE FINALE 

     

    9.1. Modificarea și completarea prezentului contract de asociere se va face numai cu acordul 

scris al ambelor părți prin act adițional. 

    9.2. Prezentul contract produce efecte de la data încheierii acestuia, reprezintă voința părților, 

înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii. 

    9.3. Părțile se angajează să fie de bună credință la punerea în aplicare a prezentului contract. 

    9.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de  3 exemplare,  ______ astazi 

__________, data semnarii lui.  

     

     

    ASOCIAT PRIM,      ASOCIAT SECUND, 

     

     

Municipiul Făgăraș     Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română  

Primar Gheorghe Sucaciu        și Cultura Poporului Român ”Astra” – Sibiu 

 

   Președinte, 

Secretar,       Prof. Univ. Dr. Dumitru Acu 

Laura Elena Giunca 

   Depsp. Astra ”I.C.Drăgușanu” Făgăraș 

 

Director Economic           Prof. Mihaela – Georgeta Gârlea  

Daniel Ludu 

 


