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ANEXA NR.3 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
 

Încheiat între: 
1. Judeţul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, Str. 
Bucureşti, nr. 10, cod poştal 080045, cod de identificare fiscală 4938042, reprezentat de  
Dumitru Beianu, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean, legal împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr..............................; 
2. Municipiul Giurgiu, prin Consiliul Local al municipiului Giurgiu, cu sediul în 
municipiul Giurgiu, Bl-dul Bucureşti, nr. 49-51, cod poştal 080301, cod de identificare 
fiscala 4852455, reprezentat de Lucian Iliescu, în calitate de Primar, legal împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ................................;  
3. Oraşul Mihăileşti, prin Consiliul Local al oraşului Mihăileşti, cu sediul în  oraşul 
Mihăileşti, Calea Bucureşti, nr.142, Judeţul Giurgiu, cod poştal 085200, cod de 
identificare fiscală 5246201, reprezentat de Dobre Mihai, în calitate de Primar, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr...................... 
4. Oraşul Bolintin Vale, prin Consiliul Local al oraşului Bolintin Vale, cu sediul în oraşul 
Bolintin Vale, Judeţul Giurgiu, Str. Libertăţii, nr. 1, cod poştal 085100, cod de identificare 
fiscală 5483380,  reprezentat de Sugurel Nicolae, în calitate de Primar, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ..................................; 
5. Comuna Adunaţii Copăceni, prin Consiliul Local al comunei Adunaţii Copăceni, cu 
sediul în comuna Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu, cod poştal 087005, cod de 
identificare fiscală 5246171, reprezentat de Tache Ion, în calitate de Primar, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr...................................;   
6. Comuna Băneasa, prin Consiliul Local al comunei Băneasa, cu sediul în comuna 
Băneasa, judeţul Giurgiu, cod poştal 087010, cod de identificare fiscală 5182140, 
reprezentat de Dorobanţu Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ................................;   
7. Comuna Bolintin Deal, prin Consiliul Local al comunei Bolinitn Deal, cu sediul în 
comuna Bolintin Deal, judeţul Giurgiu, cod poştal 087015, cod de identificare fiscală 
5843129, reprezentat de Bănică Emilian, în calitate de Primar, legal împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ......................................;   
8. Comuna Bucşani, prin Consiliul Local al comunei Bucşani, cu sediul în comuna 
Bucşani, Judeţul Giurgiu, cod poştal 080210, cod de identificare fiscală 5026680, 
reprezentat de Pătraşescu Radu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop 
prin Hotărârea Consiliului Local nr.....................................;    
9. Comuna Bulbucata, prin Consiliul Local al comunei Bulbucata, cu sediul în comuna 
Bulbucata, Judeţul Giurgiu, cod poştal 087030, cod de identificare fiscală 5123659, 
reprezentat de Liţă Nicolae, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 
10. Comuna Buturugeni, prin Consiliul Local al comunei Buturugeni, cu sediul în 
comuna Buturugeni, Judeţul Giurgiu, cod poştal 087035, cod de identificare fiscală 
5519603, reprezentat de Preda Dumitru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local Buturugeni nr. ....................................; 
11. Comuna Călugăreni, prin Consiliul Local al comunei Călugăreni, cu sediul în 
comuna Călugăreni, judeţul Giurgiu, cod poştal 087040, cod de identificare fiscală 
5798613, reprezentat de Voinea Marin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local Călugăreni  nr. ..................................;   
12. Comuna Clejani, prin Consiliul Local al comunei Clejani, cu sediul în comuna 
Clejani, str. Principală, Judeţul Giurgiu, cod poştal 087045, cod de identificare fiscală 
5026702, reprezentat de Nidelea Florin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. .....................................;     
13. Comuna Colibaşi, prin Consiliul Local al comunei Colibaşi, cu sediul în comuna 
Colibaşi, Judeţul Giurgiu, cod poştal 087050, cod de identificare fiscală 5123624,  
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reprezentat de Stoica Constantin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop 
prin Hotărârea Consiliului Local nr.........................................;    
14. Comuna Comana, prin Consiliul Local al comunei Comana, cu sediul în comuna 
Comana, judeţul Giurgiu, cod poştal 087055, cod de identificare fiscală 5755124, 
reprezentat de Enache Aurel Florian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..........................................;   
15. Comuna Cosoba, prin Consiliul Local al comunei Cosoba, cu sediul în comuna 
Cosoba, DJ 601A, nr.340, Judeţul Giurgiu, cod poştal 087152, cod de identificare fiscală 
16407117, reprezentat de Lixandru Gabriel, în calitate de Primar, legal împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr......................................;    
16. Comuna Crevedia-Mare, prin Consiliul Local al comunei Crevedia-Mare, cu sediul 
în comuna Crevedia-Mare, Judeţul Giurgiu, cod poştal 087060, cod de identificare 
fiscală 5246180, reprezentat de Vasilică Elena, în calitate de Primar, legal împuternicit 
în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ................................;     
17. Comuna Daia, prin Consiliul Local al comunei Daia, cu sediul în comuna Daia, 
Judeţul Giurgiu, cod poştal 087070, cod de identificare fiscală 5123675,  reprezentat de 
Moroacă Ionel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. .............................;      
18. Comuna Floreşti-Stoeneşti, prin Consiliul Local al comunei Floreşti-Stoeneşti, cu 
sediul în comuna Floreşti-Stoeneşti, comuna Stoeneşti, str. Principală, Judeţul Giurgiu, 
cod poştal 08154, cod de identificare fiscală 5123799,  reprezentat de Neacşa 
Constantin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 
19. Comuna Frăteşti, prin Consiliul Local al comunei Frăteşti, cu sediul în comuna 
Frăteşti, Judeţul Giurgiu, cod poştal 087080, cod de identificare fiscală 5123586, 
reprezentat de Cărăţeanu Marian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop 
prin Hotărârea Consiliului Local nr. ..............................;    
20. Comuna Găiseni, prin Consiliul Local al comunei Găiseni, cu sediul în comuna 
Găiseni, str. Principală, Judeţul Giurgiu, cod poştal 087085, cod de identificare fiscală 
5123578, reprezentat de Ştefan Ion, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local Găiseni nr..............................; 
21. Comuna Găujani, prin Consiliul Local al comunei Găujani, cu sediul în comuna 
Găujani, Judeţul Giurgiu, cod poştal 087090, cod de identificare fiscală 5026630, 
reprezentat de Blaga Lucica Mihaela, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local Găujani  nr. .................................;    
22. Comuna  Ghimpaţi, prin Consiliul Local al comunei Ghimpaţi, cu sediul în comuna 
Ghimpaţi, Şos. Alexandriei, Judeţul Giurgiu, cod poştal 08171, cod de identificare fiscală 
5123748,  reprezentat de Cărăpănceanu Constantin, în calitate de Primar, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ................................; 
23. Comuna Gogoşari, prin Consiliul Local al comunei Gogoşari, cu sediul în comuna 
Gogoşari, Judeţul Giurgiu, cod poştal 087100, cod de identificare fiscală 5026621, 
reprezentat de Daia Dănuţ, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. ..............................;   
24. Comuna Gostinari, prin Consiliul Local al comunei Gostinari, cu sediul în comuna 
Gostinari, judeţul Giurgiu, cod poştal 087105, cod de identificare fiscală 5182132, 
reprezentat de Călin Gh. Ion, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. ......................................;   
25. Comuna Gostinu, prin Consiliul Local al comunei Gostinu, cu sediul în comuna 
Gostinu, Judeţul Giurgiu, cod poştal 087110, cod de identificare fiscală 5026656, 
reprezentat de Văcaru Dumitru, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop 
prin Hotărârea Consiliului Local nr. .................................;     
26. Comuna Grădinari, prin Consiliul Local al comunei Grădinari, cu sediul în comuna 
Grădinari, Judeţul Giurgiu, cod poştal 087115, cod de identificare fiscală 5874885, 
reprezentat de Tudor Florea, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr..................................;   
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27. Comuna Greaca, prin Consiliul Local al comunei Greaca, cu sediul în comuna 
Greaca, Judeţul Giurgiu, cod poştal 087120, cod de identificare fiscală 5123667, 
reprezentat de Bivolaru Mihai, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. ....................................;      
28. Comuna Herăşti, prin Consiliul Local al comunei Herăşti, cu sediul în comuna 
Herăşti, Judeţul Giurgiu, cod poştal 078126, cod de identificare fiscală 16462219, 
reprezentat de Cicireagă Ion, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. ........................................;    
29. Comuna Hotarele, prin Consiliul Local al comunei Hotarele, cu sediul în comuna 
Hotarele, judeţul Giurgiu, cod poştal 087125, cod de identificare fiscală 5483372, 
reprezentat de Neagu Marin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.....................................;   
30. Comuna Iepureşti, prin Consiliul Local al comunei Iepureşti, cu sediul în comuna 
Iepureşti, jud.Giurgiu, cod poştal __________, cod de identificare 
fiscală________________, reprezentat de Păunescu Gheorghe, în calitate de Primar, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr..................... 
31. Comuna Isvoarele, prin Consiliul Local al comunei Isvoarele, cu sediul în comuna 
Isvoarele, str. Principală, Judeţul Giurgiu, cod poştal 087140, cod de identificare fiscală 
16462227, reprezentat de Noapte Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr......................................;     
32. Comuna Izvoarele, prin Consiliul Local al comunei Izvoarele, cu sediul în comuna 
Izvoarele, Judeţul Giurgiu, cod poştal 087140, cod de identificare fiscală 5182159, 
reprezentat de Stanciu Alin Bănică, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop 
prin Hotărârea Consiliului Local nr. ....................................;     
33. Comuna Joiţa, prin Consiliul Local al comunei Joiţa, cu sediul în comuna Joiţa, jud. 
Giurgiu, cod poştal _____________, cod de identificare fiscală _________________, 
reprezentat de Tănase Constantin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop 
prin Hotărârea Consiliului Local nr........................... 
34. Comuna Letca-Nouă, prin Consiliul Local al comunei Letca-Nouă, cu sediul în 
comuna Letca-Nouă, Judeţul Giurgiu, cod poştal 087155, cod de identificare fiscală 
5123713, reprezentat de Maria Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ....................................;   
35. Comuna Malu, prin Consiliul Local al comunei Malu, cu sediul în comuna Malu, 
judeţul Giurgiu, cod poştal 087261, cod de identificare fiscală 16048420, reprezentat de 
Mîrzac Ion, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.  .....................................;   
36. Comuna Mârşa, prin Consiliul Local al comunei Mârşa, cu sediul în comuna Mârşa, 
şos.Principală, judeţul Giurgiu, cod poştal 087160, cod de identificare fiscală 5123616, 
reprezentat de Drăgan Virginia , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop 
prin Hotărârea Consiliului Local nr. .......................................;   
37. Comuna Mihai-Bravu, prin Consiliul Local al comunei Mihai-Bravu, cu sediul în 
comuna Mihai-Bravu, Şos. Principală, nr.76, Judeţul Giurgiu, cod poştal 087165, cod de 
identificare fiscală 5246198, reprezentat de Dogaru Gheorghe, în calitate de Primar, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
...................................;   
38. Comuna Ogrezeni, prin Consiliul Local al comunei Ogrezeni, cu sediul în comuna 
Ogrezeni, judeţul Giurgiu, cod poştal 087170, cod de identificare fiscală 5874850, 
reprezentat de Jipa Jean, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr................... 
39. Comuna Oinacu, prin Consiliul Local al comunei Oinacu, cu sediul în comuna 
Oinacu, Judeţul Giurgiu, cod poştal 087175, cod de identificare fiscală 5798583, 
reprezentat de Pencea Mircea, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. .......................................;   
40. Comuna Prundu, prin Consiliul Local al comunei Prundu, cu sediul în comuna 
Prundu, Judeţul Giurgiu, cod poştal 087180, cod de identificare fiscală 5123640,  
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reprezentat de Corbea Cătălin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr...................................; 
41. Comuna Putineiu, prin Consiliul Local al comunei Putineiu, cu sediul în comuna 
Putineiu, Judeţul Giurgiu, cod poştal 087185, cod de identificare fiscală 5123594, 
reprezentat de Gâdea Ştefan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea nr.19 din 30.04.2008, modificată prin Hotărârea nr...................... 
42. Comuna Răsuceni, prin Consiliul Local al comunei Răsuceni, cu sediul în comuna 
Răsuceni, Judeţul Giurgiu, cod poştal 087190, cod de identificare fiscală 5026788, 
reprezentat de Panait Petre, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. ................................;  
43. Comuna Roata de Jos, prin Consiliul Local al comunei Roata de Jos, cu sediul în 
comuna Roata de Jos, str. Republicii, judeţul Giurgiu, cod poştal  087195 , cod de 
identificare fiscală 5123608, reprezentat de Ghidănac Marian, în calitate de Primar, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
..................................;   
44. Comuna Săbăreni, prin Consiliul Local al comunei Săbăreni, cu sediul în comuna 
Săbăreni, Judeţul Giurgiu, cod poştal 087153, cod de identificare fiscală 16407109, 
reprezentat de Iosif Viorel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr................................;     
45. Comuna Schitu, prin Consiliul Local al comunei Schitu, cu sediul în comuna Schitu, 
Judeţul Giurgiu, cod poştal 087200, cod de identificare fiscală 5123632, reprezentat de 
Dănălache Marin Sorin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. ................................;     
46. Comuna Singureni, prin Consiliul Local al comunei Singureni, cu sediul în comuna 
Singureni, Judeţul Giurgiu, cod poştal 087205, cod de identificare fiscală 5123780, 
reprezentat de Tăgârţă Ştefan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. .................................;    
47. Comuna Slobozia, prin Consiliul Local al comunei Slobozia, cu sediul în comuna 
Slobozia, Judeţul Giurgiu,cod poştal 087210, cod de identificare fiscală 5123764, 
reprezentat de Gheonu Mihai, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. ...................................;     
48. Comuna Stăneşti, prin Consiliul Local al comunei Stăneşti, cu sediul în comuna 
Stăneşti, Judeţul Giurgiu, cod poştal 087215, cod de identificare fiscală 5123772, 
reprezentat de Şiu Silvian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. ............................;    
49. Comuna Stoeneşti, prin Consiliul Local al comunei Stoeneşti, cu sediul în comuna 
Stoeneşti, Judeţul Giurgiu, cod poştal 087220, cod de identificare fiscală 5123683, 
reprezentat de Argeşeanu Alexandru, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. .............................;      
50. Comuna Toporu, prin Consiliul Local al comunei Toporu, cu sediul în comuna 
Toporu, Judeţul Giurgiu, cod poştal 087225, cod de identificare fiscală 5123705,  
reprezentat de Barbu Tudor, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr............................;    
51. Comuna Ulmi, prin Consiliul Local al comunei Ulmi, cu sediul în comuna Ulmi, 
jud.Giurgiu, cod poştal ______________, cod de identificare fiscală 
________________, reprezentat de Dumitru Ion, în calitate de Primar, legal împuternicit 
în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr................... 
52. Comuna Valea-Dragului, prin Consiliul Local al comunei Valea-Dragului, cu sediul 
în comuna Valea-Dragului, Judeţul Giurgiu, cod poştal 087240, cod de identificare 
fiscală 5026699,  reprezentat de Dragne Chiriţă, în calitate de Primar, legal împuternicit 
în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. .................................;       
53. Comuna Vânătorii Mici, prin Consiliul Local al comunei Vânătorii Mici, cu sediul în 
comuna Vânătorii Mici, sat Vânătorii Mici, nr.301, Judeţul Giurgiu, cod 080731, cod de 
identificare fiscală 5026664, reprezentat de Neacşu Marin, în calitate de Primar, legal 
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împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Vânătorii Mici  nr. 
...........................;      
54. Comuna Vărăşti, prin Consiliul Local al comunei Vărăşti, cu sediul în comuna 
Vărăşti, Judeţul Giurgiu, cod poştal 087245, cod de identificare fiscală 5026710, 
reprezentat de Preda Vasile, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. ..................................;   
55. Comuna Vedea, prin Consiliul Local al comunei Vedea, cu sediul în comuna Vedea, 
Judeţul Giurgiu, cod poştal 087260, cod de identificare fiscală 5519611, reprezentat de 
Bălan Marian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Vedea nr..............................; 
 
denumite în continuare împreună “Părţile” şi separat „Partea”. 
 

Preambul 
 
1. Prezentul Contract de Asociere se încheie în temeiul prevederilor art.11 - 14 

din  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, în 
scopul realizării Cadastrului Sistematic şi Cărţii Funciare a Judeţului Giurgiu. 

2. Pe baza informaţiilor din Cadastrul Sistematic şi Cartea Funciară, vor fi create 
şi / sau actualizate: 

- Nomenclatorul stradal cod fiscal pentru judeţ şi fiecare unitate administrativ-
teritorială; 

- Registrul agricol pentru judeţ şi fiecare unitate administrativ-teritorială; 
- Suport servicii de urbanism, conform Legii nr.50/1991; 
- Registru rol fiscal (taxe de proprietate teren si cladiri); 
- Inregistrarea domeniul public si privat al unităţilor administrativ-teritoriale. 

 
Capitolul I. Scopul Contractului 

Art.1. - Asocierea are ca scop realizarea Cadastrului Sistematic şi Cărţii Funciare 
a Judeţului Giurgiu. 

Capitolul. II. Obiectivele Contractului 

Art.2. - Contractul de Asociere are următoarele obiective: 
 a) determinarea informaţiilor tehnice, economice şi juridice referitoare la imobile; 
    b) asigurarea publicităţii drepturilor reale imobiliare în baza actelor prin care s-au 
constituit, transferat, modificat sau stins aceste drepturi; 
    c) susţinerea sistemului de impozitare şi a pieţei imobiliare; 
    d) contribuţia la asigurarea securităţii tranzacţiilor imobiliare şi facilitarea creditului 
ipotecar. 

 
Capitolul III. Durata Contractului 

Art.3. - Prezentul Contract se încheie pe o durată de 20 ani. Durata contractului 
poate fi prelungită, prin act adiţional, cu aprobarea expresă, prealabilă, prin hotărâre de 
consiliu judeţean sau local de prelungire a duratei. 
  

Art.4. - Contractul de asociere intră în vigoare la data semnării sale de către 
Părţi. 
 

Capitolul IV. Obligaţiile şi drepturile Părţilor 
Art.5. – (1) Obligaţiile Părţilor: 
a) Părţile se obligă să contribuie împreună la acoperirea costurilor necesare 

pentru asigurarea funcţionării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„MANAGEMENTUL TERITORIULUI – JUDEŢUL GIURGIU”. 
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 b) Părţile au responsabilitatea de a asigura acoperirea costurilor corespunzătoare 
desfăşurării activităţilor de exploatare a Sistemului  informatic de operare pentru 
Cadastrul Sistematizat şi Cartea Funciară a Judeţului Giurgiu. 
 c) Primarii unităţilor administrativ-teritoriale asociate, prin aparatul de specialitate 
al acestuia, sunt obligaţi să acorde sprijin informaţional, tehnic şi de altă natură, în 
limitele competenţelor, la crearea şi actualizarea sistemului de cadastru sistematizat şi 
carte funciară; 
 d) Părţile se obligă să achite, la termenele prevăzute în Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Managementul Teritoriului – Judeţul Giurgiu”, sumele 
reprezentând cotizaţia anuală. 
 În cazul neplăţii la termenele stabilite, părţii în culpă i se vor percepe penalităţi de 
întârziere în cuantum de 2 % pe zi întârziere; 
 e) Părţile se obligă să depună toate diligenţele necesare respectării prevederilor 
art.6, art.10 şi art.22 din Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, ale prevederilor art.27 din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi ale art.271, art.46, art.51, art.56 şi art.58 
din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

(2) Pentru realizarea scopului prezentului contract, Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Managementul Teritoriului – Judeţul Giurgiu”va atribui, în condiţiile 
legii, contracte de achiziţii publice în vedere desfăşurării următoarelor activităţi: 
     a) determinarea informaţiilor tehnice, economice şi juridice referitoare la imobile; 
    b) asigurarea publicităţii drepturilor reale imobiliare în baza actelor prin care s-au 
constituit, transferat, modificat sau stins aceste drepturi; 
    c) susţinerea sistemului de impozitare şi a pieţei imobiliare; 
    d) contribuţia la asigurarea securităţii tranzacţiilor imobiliare şi facilitarea creditului 
ipotecar. 

(3) Pentru fiecare licitaţie, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară va întocmi 
Documentaţia de atribuire a licitaţiei şi va stabili componenţa Comisiei de Evaluare. 

Art.6. - (1) Autoritatea Contractantă va fi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
„Managementul Teritoriului – Judeţul Giurgiu”. 
  Art.7. - (1) Toate bunurile imobile construite sau achiziţionate din fonduri alocate 
în cadrul Proiectului, vor intra în patrimoniului Judeţului.  
  (2) Pe întreaga durată a Proiectului, toate unităţile administrativ-teritoriale 
deservite de un asemenea bun, vor beneficia de un drept de folosinţă asupra acestuia.  
  Art.8. - Toate bunurile mobile aferente realizării Cadastrului Sistematic şi Cărţii 
Funciare a Judeţului Giurgiu ce vor fi achiziţionate vor intra în patrimoniul unităţii 
administrativ-teritoriale pe care o deservesc şi care le utilizează.  
 

Capitolul V. Răspunderea contractuală 
Art.10. - În relaţiile cu terţii, răspunderea pentru obligaţiile contractuale revine 

Părţii care s-a obligat. 
 

Capitolul VI. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) ”MANAGEMENTUL 
TERITORIULUI – JUDEŢUL GIURGIU”.  

Art.11. – (1) Părţile acestui Contract au înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară ”MANAGEMENTUL TERITORIULUI – JUDEŢUL GIURGIU”, cu sediul 
în mun.Giurgiu, str. Bucureşti, nr.10, camera 211, cu durată nedeterminată de 
funcţionare şi având ca obiect de activitate înfiinţarea, organizarea, reglementarea, 
finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a Cadastrului Sistematic 
şi Cărţii Funciare a Judeţului Giurgiu.  

(2) Asociaţia este persoană juridică de drept privat, conform prevederilor Legii 
nr.215/2001 şi ale O.G. nr. 26/2000.  
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(3) Patrimoniul Asociaţiei este constituit din aportul în lei al asociaţilor şi din 
bunurile şi resursele proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare şi funcţionare 
şi desfăşurării activităţilor proprii, precum şi din orice alte surse legale de venituri. 

(4) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”MANAGEMENTUL TERITORIULUI 
– JUDEŢUL GIURGIU” are în special următoarele obiective: 
a) să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura informatică 
aferentă Cadastrului Sistematic şi Cărţii Funciare a Judeţului Giurgiu;  
    b) să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru 
autorităţile administraţiei publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de 
gestiune a Cadastrului Sistematic şi Cărţii Funciare a Judeţului Giurgiu, în scopul de a 
coordona politicile şi acţiunile de interes general;  
     c) să elaboreze şi să aprobe Documentaţiile de atribuire (Fişa de date a achiziţiei, 
Caietul de sarcini şi proiectul de contract) pentru achiziţia publică a contractului / 
contractelor;  
    d) să încheie contractul/contractele de servicii / furnizare cu operatorii, în numele 
şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre implicate;  

e) să monitorizeze executarea contractului/contractelor de servicii / furnizare şi să 
informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligaţiilor 
asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce priveşte realizarea indicatorilor de 
performanţă, executarea lucrărilor încredinţate operatorilor şi calitatea Serviciului 
furnizat utilizatorilor) şi, în conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile 
contractuale, să aplice penalităţile contractuale;  
    f) să identifice şi să propună orice acţiuni vizând creşterea oportunităţilor de 
finanţare a proiectelor de investiţii în infrastructura informatică.  

Art.12. - Conducerea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”MANAGEMENTUL TERITORIULUI – JUDEŢUL GIURGIU” va fi asigurată de 
Adunarea Generală a Asociaţilor, formată din reprezentanţii tuturor unităţilor 
administrativ-teritoriale asociate şi de către Consiliul Director, care este organul executiv 
al Asociaţiei condus de Preşedintele Asociaţiei.  

 
Capitolul VIII.  Dispoziţii finale 

Art.13. - Părţile răspund integral pentru plata contribuţiilor lor, conform valorii şi 
termenelor de plată stabilite prin Statutul Asociaţiei şi prezentul Contract de asociere, 
conform prevederilor acordurilor financiare aplicabile.   

Art.14. - Orice modificare a clauzelor prezentului Contract va fi făcută prin Act 
Adiţional aprobat şi semnat de toate Părţile şi în conformitate cu cerinţele prevăzute de 
legislaţia aplicabilă.  

Art.15. - Orice dispute născute din executare prezentului Contract vor fi rezolvate 
pe cale amiabilă între Părţile contractante. În cazul în care nu se ajunge la o înţelegere 
pe cale amiabilă, orice dispută va fi soluţionată de instanţele române de contencios 
administrativ competente, conform dreptului român. 
  Art.16. - Forţa majoră, definită ca orice eveniment imprevizibil, insurmontabil, 
care nu poate fi controlat de Părţi şi în special războaiele civile sau catastrofele 
naturale, înlătură răspunderea Părţilor care o invocă. 

Art.17. - Prezentul Contract  se completează, după caz, cu prevederile aplicabile 
din legislaţia română.   

Art.18. - Prezentul Contract a fost încheiat la data de ________________, în 56 
exemplare originale.  
 
 
    ASOCIAŢII                                             SEMNĂTURA/ŞTAMPILĂ 
 
D-l. Dumitru Beianu       __________________________ 
 
D-l. Lucian Iliescu       __________________________ 
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D-l. Sugurel Nicolae      __________________________ 
 
D-l Dobre Mihai                                                             __________________________ 
 
D-l Tache Ion       __________________________ 
 
D-l Dorobanţu Gheorghe      __________________________ 
 
D-l Bănică Emilian       __________________________ 
 
D-l. Pătrăşescu Radu      __________________________ 
 
D-l. Preda Dumitru       __________________________ 
 
D-l. Voinea Marin       __________________________ 
 
D-l. Liţă Nicolae                                                            __________________________ 
 
D-l. Voinea Marin                                                         __________________________     
 
D-l. Nidelea Florin       __________________________ 
 
D-l. Stoica Constantin      __________________________ 
 
D-l. Enache Aurel Florian      __________________________ 
 
D-na. Vasilică Elena      __________________________ 
 
D-l. Lixandru Carmen - Gabriel     __________________________ 
 
D-l. Moroacă Ionel       __________________________ 
 
D-l. Cărăţeanu Marian      __________________________ 
 
D-l. Neacşa Constantin                                                __________________________ 
 
D-l. Ştefan Ion       __________________________ 
 
D-na. Blaga Lucica Mihaela     __________________________ 
 
D-l. Cărăpănceanu Constantin     __________________________ 
 
D-l. Daia Dănuţ       __________________________ 
 
D-l. Călin Gh.Ion       __________________________ 
 
D-l. Văcaru Dumitru       __________________________ 
 
D-l. Florea Tudor       __________________________ 
 
D-l. Bivolaru Mihai       __________________________ 
 
D-l. Cicireagă Ion       __________________________ 
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D-l. Neagu Marin       __________________________ 
 
D-l. Păunescu Gheorghe                                             __________________________ 
 
D-l. Noapte Gheorghe      __________________________ 
 
D-l. Stanciu Alin Bănică      __________________________ 
 
D-l. Tănase Constantin                                                __________________________ 
 
D-l. Maria Gheorghe      __________________________ 
 
D-l. Mîrzac Ion       __________________________ 
 
D-na. Drăgan Virginia      __________________________ 
 
D-l. Dogaru Gheorghe      __________________________ 
 
D-l. Jipa Jean                                                               __________________________ 
 
D-l. Pencea Mircea       __________________________ 
 
D-l. Corbea Cătălin       __________________________ 
 
D-l. Gâdea Ştefan                                                        __________________________ 
 
D-l. Panait Petre       __________________________ 
 
D-l. Ghidănac Marin      __________________________ 
 
D-l. Iosif Viorel       __________________________ 
 
D-l. Dănălache Marin Sorin     __________________________ 
 
D-l. Tăgârţă Ştefan       __________________________ 
 
D-l. Gheonu Mihai       __________________________ 
 
D-l. Şiu Silvian       __________________________ 
 
D-l. Argeşanu Alexandru      __________________________ 
 
D-l. Barbu Tudor       __________________________ 
 
D-l. Dumitru Ion                                                            __________________________ 
 
D-l. Dragne Chiriţă       __________________________ 
 
D-l. Preda Vasile       __________________________ 
 
D-l. Bălan Marian       __________________________ 
 
D-l. Neacşu Marin       __________________________ 
 
 


