
 
  

 CONTRACT DE ASOCIERE  
(propunere) 
 
   
 
 Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE: 

1) Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi (Consiliul Judetean 
Calarasi) 

cu sediul în Municipiul Calarasi,. Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Calarasi, reprezentată legal prin Dl. 
Virrgil Diaconu, manager, Numait in continuare Centrul Judetean de Cultura 
si 

2) Asociatia Profesionala Valahia Transalpina 
cu sediul social în Muunicipiul Calarasi, bd.1 Decembrie 1918, Bl. 1.Parter, . judeţul, Calarasi 
reprezentată legal prinDl. Dan Cristescu, presedinte, numita in continuare Asociatia  
 
   Art. 2. DISPOZIŢII GENERALE 
   Asocierea creată prin prezentul contract este o asociaţie fără personalitate juridică, fara sediu propriu 
si fara organe de conducere.  
   Asocierea îşi desfăşoară activitatea după următoarele precepte: 
   a) asistenţa comercială financiară, managerială şi juridică a fiecărui asociat; 
   b) prioritate în prestare de servicii în vederea realizării scopului asociaţiei; 
 
   Art. 3. TERMENUL CONTRACTULUI 
   Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 5 (cinci0 ani, termenul curgând din data de 15 iunie 
2019  până la data de . 
   Durata contractului poate fi prelungită, cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
 
   Art. 4. OBIECTUL ASOCIERII 
   Părţile asociate convin ca împreună să desfăşoare urmatoarele activităţi in vederea realizării scopului 
precizat mai sus: 
   a) includerea unor spectacole de muzica si dansuri incorporate in cadrul Festivalului de Folclor 
„Hora Mare” si pregatiete de Asociatie si proiectul ARTOUR RO BG 368; 
   b) includerea unei tabere de arta (desen, grafica, pictura, modelaj, etc) si a unei Expozitii gen 
Simeze cu toate obiectele produse in cadrul taberei de arta,. incorporate in cadrul Festivalului de 
Folclor „Hora Mare”, pregatiete de Asociatie si proiectul ARTOUR RO BG 368; 
   c) promovarea in mass media, dar si prim mijloace proprii (afise, pliante, pagini facebook, 
site-uri) a evenimentelor cu participarea Valahia Transalpina si proiectul ARTOUR RO BG 368; 
   d) orice altă activitate care ar fi rentabilă şi care va f convenită de părţi, prin acte adiţionale. 
 
   Art. 5. CONTRIBUŢIA FIECĂREI PĂRŢI LA REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE 
COMUNE CONVENITE 

a) Valahia Transalpina va pune la dispozitie prin proiectul ARTOUR RO BG 368: 
a. Corturi tip Pagoda 
b. Microfoane mobile 
c. Obiectelele de arta rezultate din taberele de creatie pe toata durata expozitiei din CJ 
d. Proiector multimedia 
e. Ecran de proiectie 
f. Promovare Eveniment prin site propriu si pagin aproprie faceBook 
g. Tiparirea pliante dedicate evenimentului 
h. Banner si Roll Up si steaguri specifice dedicate evenimentului si reprezentant Asociatia  

b) Consiliul Judetean Cultura va pune la dispozitie: 
a. Accesul la scena complet utilata a interpretilor/formatiilor de cantece, dansuri si 



muzica organizate de Asociatie 
b. Sala expozitie in incinta Consiliului Judetean 
c. Loc pe afisul Evenimentului Festivalului „Hora mare”. 

    
    
   Art. 6. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
   În relaţiile cu terţii, răspunderea pentru obligaţiile contractuale revin părţilor care s-a obligat la 
organizarea evenimentului. 
   Art. 7. CAUZE DE ÎNCETARE A ASOCIERII ŞI MODALITATEA DE ÎMPĂRŢIRE A 
REZULTATELOR DIZOLVĂRII 
   Următoarele cauze duc la încetarea asocierii: 
   a) hotărârea comună a celor doi asociaţi; 
   b) expirarea duratei contractului de asociere; 
   c) neîndeplinirea sau executarea defectuoasă a vreuneia din clauzele prezentului contract; 
   d) desfiintarea uneia dintre entitati. 
    
   Art. 8. FORŢA MAJORĂ 
   Forţa majoră, exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii, cu cerinţa notificării 
scrise prealabil în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră. 
   Art. 9. ALTE CLAUZE NECESARE DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂţII ASOCIAŢIEI 
   Aderarea unor terţe persoane fizice sau juridice la prezentul contract de asociere se poate face numai 
cu acordul ambilor asociaţi prin hotărârea comună a acestora. 
   Toate comunicările care urmează a se efectua între părţi, ca urmare a desfăşurării operaţiunilor din 
prezentul contract de asociere, vor fi făcute în scris la sediul fiecărui asociat. 
    
 
   Art. 10. DISPOZIŢII FINALE 
   Toate litigiile care ar putea apărea între părţile prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. 
În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi deduse spre soluţionare instanţelor de drept 
comun competente. 
   Completările şi modificările aduse la acest contract nu sunt valabile şi opozabile între părţile 
contractante decât dacă sunt făcute prin act adiţional semnat şi ştampilat de ambele părţi contractante.   
Pentru nerespectarea totală sau parţială sau pentru executarea defectuoasă a vreuneia din clauzele 
contractuale, partea vinovată se obligă să plătească daune-interese. 
   Prezentul contract de asociere intră în vigoare la data de ................ 
 
 
   ASOCIAT,        ASOCIAT, 
 

Consilul Judetean Cultura si Creatie Calarasi  Asociatia Profesionala Valahia Transalpina 


