
Anexd la
Hotdrdrea CJ lalomila nr._ din _.2014

CONTRACT-CADRU DE ASOCIERE
Nr._ din .2014

P[r!ile:
JUDETUL IALOMITA, cu sediul ?n municipiul Slobozia, PiaJa Revoluliei nr.l, judeJul

Ialomil4 telefon 0243/230200, fax 0243/232100, e-mail cji@cicnet.ro, cod fiscal 4231776, cod
IBAN RO76TREZ39124670259XXXXX deschis la Trezoreria Slobozia, reprezentat prin
Pregedintele Consiliului Judelean lalomila - domnul Vasile Silvian CIUPERCA, in calitate de
Asociat I

9i
Spitalul cu sediul ?n , telefon lfax , e-mail _) certificat

de inmatriculare fiscalA , cod IBAN _ deschis la , reprezentat prin MANAGER
_, in calitate de Asociat 2,

in conformitate cu prevederile art.9l alin.(6) lit.a) din Legea nr.21512001, art. 190^6 din
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sdndt[fii gi ale Hotdrdrilor Consiliului Judelean
Ialomila nr. 18/07.02.2014, modificatd, qi nr. .2014. am convenit. de comun acord.
incheierea prezentului contract de asociere in urm[toarele condilii:

Art. 1 Obiectul si scopul contractului de asociere
1.1 Pdrfile convin sd se asocieze cu scopul finanfirii in comun a serviciilor medicale de interes
jude{ean lfumizate de asociatul2, cu urmitoarele activitAti qi ac{iuni propuse :
a)
b)
1.2 Asocierea se caracterizeazd prin lipsa personalitdlii juridice.

Art. 2 Durata contractului
2.1Prezentul contract intrd in vigoare de la data semn[rii gi inregistrdrii lui de ambele pdrfi.
2.2 Prezentul contract de asociere ?nceteazd la data indeplinirii obiectului contractului, dar nu mai
tArziu de _.

Art.3 Finanfarea
3.1 Costul estimativ al finantdrii in comun este de
3.2 Asociatul 1 va asigura suma de lei din fondurile alocate in acest sens. Suma va fi viratd in
contul Asociatului 2 in termen de maxim l0 zile de la semnarea prezentului contract, in baza
solicitdrii scrise a acestuia.
Art.4 Responsabil de proiect
4.1 Pd(ile contractante, de comun acord, desemneazd Asociatul2 ca responsabil de proiect.
4.2 Responsabilul de proiect prin reprezentantul sdu legal, _, reprezintd gi ac{ioneazd in
numele p64ilor asociate, astfel incdt sd asigure participarea acestora, in condiliile prezentului
contract. la realizarea obiectului contractului.

Art. 5 Obligafiile pirfilor contractante
5.1 Asociatul I se obligd:
5.1.1 si pund la dispozilia Asociatului 2 suma de _ lei, ca sprijin pentru realizarea obiectului
contractului;
5.1.2 sd pund la dispozilie orice informa{ie relevanti;
5.1.3 s[ sprijine Asociatul 2in organizarea gi promovarea activit[lilor finan{ate.
5.2 Asociatul 2 are responsabilitatea exclusivd pentru urm[toarele activitd{i:
5.2.1 utilizarea fondurilor alocate de Asociatul 1 numai pentru destinaliile previzute la art.l gi in
conformitate cu dispoziliile legale in vigoare;
5.2.2 intocmirea gi pdstrarea intr-un dosar special, a eviden{ei, corespondenlei gi documentelor
referitoare la realizarea obiectului contractului, inclusiv a documentelor financiar-contabile, pundnd
la dispozilia Consiliului JudeJean Ialomi{a, la solicitarea acestuia, un exemplar in copie;

I

lei.



Art.6 Rispunderea contractuali
6.1 Prezentul inscris servegte interesului comun al pdrfilor care se oblig[ sdJ execute intocmai qi
?ntrutotul cu bund credin15. Ambele pdrfi se oblig[ sd urmdreasci gi sd se informeze reciproc asupra
derul5rii acestui contract.
6.2in cazulin care obiectul contractului nu se realizeazd", indiferent de cauzd, Asociatul 2 se obligi
sd restituie Asociatului I integral suma primit[ conform prezentului contract. Restituirea sumei se
face in termen de 10 de zile de la data luErii la cunogtinfd, de oricare dintre pd4i, a nerealizdrii
obiectului contractului.
6.3 in cazulincare obiectul contractului se realizeazi gi Asociatul2 nu utilizeazdtoatAsuma alocatd
prin prezentul contract, acesta se obligd si restituie Asociatului I diferenJa de sumd neutilizatS.
Restituirea sumei se face in termen de 5 de zile de la data realizdrii obiectului contractului.

Art.7 Forfa majori
7.1 Forfa majord exonereazd p[{ile semnatare de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta ac{ioneazd. For{a majord se constatd gi se avizeazd in
condiliile Legii nr. 335/2007.
T.2lndeplinirea contractului va fi suspendatd pe perioada de acliune a fo4ei majore.
7.3 Partea care invoci forla majord are obliga{ia de a notifica celeilalte p54i, imediat, producerea
acesteia gi de a lua orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea limitirii consecinlelor.
7.4 Dacd, fo4a majord ac{ioneazb sau se estimeazi cd va acfiona o perioadd mai mare de 3 luni,
fiecare parte va avea dreptul sb notifice celeilalte pdrfi incetarea de plin drept a prezentului contract,
frrd caweuna din pnr{i sd poatd pretinde celeilalte daune - interese.
7.5 Prevederile art.7 se aplicd in mod corespunzdtor gi cazului fortuit.
Art.8 Modificarea qi completarea contractului. Dispozifii finale
8.1 Nicio parte nu poate modifica unilateral prezentul contract.
8.2.Orice modificare sau completare a prezentului contract se face prin act adilional semnat de
reprezentanlii celor doud pdrfi, respectdndu-se normele legale in vigoare.
8.3 Orice nein{elegeri dintre pdrfi, decurgdnd din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului
contract de asociere vor fi solulionate de p64i pe cale amiabild
8.4 in cazul in care in termen de 15 de zile de la notifrcarea pdrlii care se considerd afectat5, nu se
ajunge la un acord pe cale amiabild, pdrlile convin ca neinfelegerile s[ fie solufionate de instan{ele
judecdtoreqti competente de la sediul Asociatului 1.
8.5 Orice notificare, cerere sau comunicare cerutd sau permisd de prezentul contract de asociere se
face in scris qi se depune la sediul pi4ilor. In caz de urgenfd, se pot efectua comunicdri prin fax gi e-
mail, care vor fi ulterior confirmate in scris.

Prezentul contract de asociere a fost intocmit in 2 (doud) exemplare originale, cdte un
exemplar pentru fiecare parte semnatard.
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