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JUDETUL IALOMITA MTINICIPIUL SLOBOZIA SPITALUL JUDETEAI{ DE
URGENTA SLOBOZIA

din 2014 Nr. din .2014 din .zA14

CONTRACT - CAI}RU DE ASOCIERE

Pd4ile:
JUDETUL IALOMITA, cu sediul in municipiul Slobozia, Pia{a Revolu{iei nr^l, judelul

Ialomila, telefon 0243/23A2A0, fax A243/2321A0, e-mail cji@cicnet.ro, cod fiscal 4231776, cod
IBAN RO45TREZ39L2466A220)OOOO( deschis la Trezoreria Slobozia, reprezentat prin
Preqedintele Consiliului Jude{ean Ialomila - domnul Vasile Silvian CITIPERCA, in calitate de
Asociat L ,

MTINICIPIULUI SLOBAZIA cu sediul in Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, jude{ul Ialomila,
telefon A243l23l4}l, fax 024312T2149, CIII RO4365352, cod IBAN
RO86TR8239I21370250)OOOO( deschis la Trezoreria Slobozia, reprezentat6 prin primarul
municipiului Slobozia - domnul Alexandru STOICA" in calitate de Asociat 2,

qi
SPITALIIL JUDETEAN DE TIRGENTA SLOBOZIA cu sediul in municipiul Slobozia,

str. Decebal nr. 1, telefon 02431272130, fax --, certificat de inmatriculare fiscal[
, cod IBAN deschis la Trezoreria Slobozia, reprezentat prin manager,

Berbece Adrian, in calitate de Asoeiat 3,
in conformitate cu prevederile art. 9l alin.(6) lit.a), respectiv art. 36 alin. 7 lit. c) din Legea

nr. 21512001 privind administralia publicd local6, republicatd cu modificirile qi completirile
ulterioare art. 190 6 din Legea nr.95/2A06 privind reforma in domeniul sin5titii, art. VI din OUG
nr. 2/2A14 pentru modificarea Ei completarea I-egii 9512AA6 privind reforma ?n domeniul senetftii
precum qi modificarea qi completarea unor acte normative, Hotirdrea Consiliului Local Slobozia nr.
17812014 qi Hotdrdrea Consiliului Jude{ean Ialomila nr. 2014, am convenit, de comun acord,
incheierea prezentului contract de asociere in urm[toarele condilii:

Art. I Obiectul si scopul contractului de asociere
1.1 Pe{ile convin s[ se asocieze cu scopul finantirii in comun a unor cheltuieli pentru dotarea cu
echipamente medicale necesare pentru diagnosticarea rapid[ a cazurilor de tuberculazd" prin
metodele ,,moleculari GeneXpert qi metoda de identificare fenotipici MGIT", precum qi lucriri de
reabilitare a laboratorului de bacteriologie BK, potrivit art. 190^6 din Legea nr.9512A06 gi art. VI
din OUG nr.212014.

1.2 Asocierea se caracterizeazd prin lipsa personalitilii juridice.

Art. 2 Durata contractului
2.T Prezentul contract intri ?n vigoare de la data semnlrii gi inregistr6rii lui de cele trei pirli gi
inceteazb la data de3l.l2.2}l4.
2.2. in caarl apaifiei in anii urmStori a unor situagii de stricti urgenf6" prezentul contract poate fi
prelungit cu acordul plrfiloa prin incheierea unui act adilional, in condiliile aprob[rii distincte a
sumelor necesare finantirii in comun a activit5lilor prevdzute de art. 190^6 din Legea nr. 95/2006 qi
Ei art. VI drn OUG nr. 2/2A14, a prevederii acestora in bugetele proprii ale jude{ului Ialomila qi
mun icipiu lui Slobozia.



Art.3 Finantarea
3.1 Asociatul I va asigura suma de 58.727,6A lei frri TVA din fondurile alocate in acest sens pentru
achrzi[ia ldmpii cu fluorescenld pentru identificarea fonotipicd, rapidb a bacilului tuberculozei -
Micro MGIT Fluorescence Manual Reader qi Lucriri de reabilitare laborator bacteriologic BK,
Asociatul 2 va asigura suma de 47.500 lei frri TVA din fondurile alocate in acest sens pentru

Incintd termostatatE gi echipament pentru diagnostic molecular rapid a cazurilor noi de tuberculozd qi
a cazwllor de TB-MDRDOR - GeneXpert. Sumele vor fi virate in contul Asociatului 3 in termen
de maxim _ zlle de la semnarea prezentului contract, in baza solicitdrii scrise a acestuia Ei cu
respectarea prevederilor legale in materie fiscali.

Art.4 Responsabil de contract
4.1 Pd4ile contractante, de comun acord, desemneazl Asociaful 3 ca responsabil de contract.
4.2 Responsabilul de contract prin reprezentantul siu legal, managerul Spitalului Judelean de
Urgenli Slobozia, reprezinth qi ac{ioneazi in numele pirfilor asociate, astfel inc6t sd asigure
participarea acestora, in condiliile prezentului contract, la realizarea obiectului contractului.

Art. 5 Drepturile Ei Obligafiile pirfilor contractante
5.1 Asociatul 1 se oblig[:
5.1.1 sd puni la dispozilia Asociatului 3 suma de 58.727,60 lei frrd TVA, ca sprijin pentru
r ealizarca obiectului contractului.
5.1.2 Asociatul 1 are dreptul sd desemneze un reprezentant care si participe la achizilia publicd a
echipamentelor qi lucr6rilor menlionate la art. 1 din prezentul contract.
5.2 Asociatul2 se oblig6:
5.2.1 sd puni la dispozilia Asociatului 3 suma de 47.500 lei firI TVA, ca sprijin pentru realizarea
obiectului contractului.
5.2.2. Asociatul 2 are dreptul s5 desemneze un reprezentant care si participe la achrzilia public[ a
echipamentelor qi lucririlor men{ionate la art. I din prezentul contract
5.3 Asociatul I Ei Asociatul 2 sprijinl Asociatul 3 ?n organizarea gi promovarea
activitdlilor/cheltuiel i lor fi nan{ate in comun.
5.4 Asociatul 3 are responsabilitatea exclusivd pentru urm[toarele activiti]i:
5.4.1 utllizarea fondurilor alocate de Asociatul I qi Asociatul 2 numai pentru destinaliile previzute
la art. I qi in conformitate cu dispoziliile legale in vigoare;
5.4.2 intocmirea qi p[strarea ?ntr-un dosar special, a eviden{ei, corespondenlei qi documentelor
referitoare Iarealizarea obiectului contractului, inclusiv a documentelor financiar-contabile, pundnd
la dispozilia Asocia{ilor I gi 2, la solicitarea acestora, un exemplar in copie.

Art.6 Rispund erea contractuall
6.1 Prezenful inscris serveste interesului comun al p54ilor care se oblig[ si-l execute intocmai qi
intrutotul cu bund credinli. Cele trei pirfi se obligi s[ urmireasci qi si se informeze reciproc asupra
derulirii acestui contract.
6.2in cazul in care obiectul contractului nu se realizeaz6.. indiferent de cavzd,Asoeiatul 3 se obligd
sd restituie Asocia{ilor I qi 2 integral suma primit5 conform prezentului contract. Restituirea sumei
se face ?n termen de 30 de zile de la data ludrii la cunogtin{6, de oricare dintre p6rli, a nerealiz[rii
obieetului eontrastlllui.
6.3 in cazul in care obiectul contractului se realizeurzhgi AsociatuI 3 nu utllizeazltoatl suma alocati
prin prezentul contract, acesta se oblig6 sE restituie Asocialilor I qi 2 diferen{a de sum[ neutilizat[.
Restituirea sumei se face in termen de 5 de zlle de la data realizdrii obiectului contractului.



Art.7 Forfa majori
7.1 Forfa majori exonereazi p64ile semnatare de indeplinirea obligatriilor asumate prin prezentul
contract, pe toati perioada in care aceasta aclioneazi. For[a majord se constati qi se avizeazd in
condiliile Codului Civil.
T.2Tndeplinirea contnctului va fi suspendatl pe perioada de acliune a forlei majore.
7.3 Partea care invocb forfa majod are obligalia de a notifica celorlalte pi4i, imedia! producerea
acesteia qi de a lua orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea limitirii consecinplor.
7.4 Dacd forga majorl aclioneazA sau se estimeazi cd va acliona o perioadi mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul s[ notifice celorlalte p[4i ?ncetarea de plin drept a prezentului contract,
frri ca vreuna din pnr[i sb poatl pretinde celorlalte daune - interese.
7.5 Prevederrle art.1 se aplici in mod corespunzltor gi cazului fortuit.

Art.8 Modificarea pi 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
teprezentanlii celor trei pdrfi, respecdndu-se normele legale in vigoare.
8.3 Orice neinlelegeri dintre p[r[i, decurgAnd din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului
contract de asociere vor fi solufionate de pdrfi pe cale amiabili
8.4 in cazul in care in termen de 30 de zile de la notificarea p54ii care se consideri afectati, nu se
ajunge la un acord pe cale amiabilS" p64ile convin ca nein{elegerile sd fie solufionate de instantrele
j udecdtoregti competente.
8.5 Orice notificare, cerere sau comunicare ceruti sau permis[ de prezentul eontract de asociere se
face in scris gi se depune la sediul pdrtilor. In caz de urgenli, se pot efectua comunicdri prin fax qi e-
mail, care vor fi ulterior confirmate in scris.
8.6 in cazul imposibilitnlii de naturi tehnici de finalizare a lucr6rilor de reabilitare a laboratorului de
bacteriologie BK pan[ la data de 31.12.?,A14, prezentul contract de asociere poate fi prelungit prin
act adilional.

Prezentul confiact de asociere a fost intocmit in 3 (trei) exemplare originale, cdte un
exemplar pentru fiecare parte semnatari.

ASOCIAT 1

JUDETULIALOMTTA

PRE$EDINTELE
CONSILruLUI JUDETEAN IALOMT|A
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VizatCFP

Vizat pentru legalitate

Ini{iator

ASOCIATUL 2
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Alexandru STOICA

VizatCFP

Vizat pentru legalitate

ASOCIAT 3

Spitalul Jude,te^rn de Urgenfi Slobozia

MANAGER

Vizat CFP

Vizat pentru legalitate


