
Aviz toate comisiile
Proiect nr. 11

ROMANIA
JUDETUL NEAMT

oRA$UL B|CAZ
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea Acordului de parteneriat incheiat intre Primiria oragului Bicaz

gi Asociatia ,,CS CIMENTUI BICAZ " in vederea desfigurdrii competiliei
Gampionatul LIGA A lV-A DE FOTBAL NEAMT,

Consiliul Local al oragului Bicaz jude[ul Neamt;
AnalizAnd solicitarea formulatd de cdtre Asocialia ,,cs cIMENTUL BtcAZ" prin

presedintele acesteia Sterca Mugurel Sandu, inregistratd la Primdria orasului Bicaz sub
nr. 1429110,02.2017',

Avand in vedere Expunerea de motive intocmitd de Primarul oraqului Bicaz,
domnul Nicolae Sdldgean;

Tinand cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de

specialitate al primarului inregistrat sub nr, 3BB3/18.04,2017',
LuAnd act de avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului

Local;

in temeiul prevederilor art.45 alin, (1) si ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.

21512001privind administra[ia publicd locald @, cu modificarile gi completarile ulterioare,

Art. 1 Aprobd Acordut ,- #il*?*,$lfrn.,u, intre Primaria orasutui Bicaz
reprezentatd de primarul orasului, domnul Nicolae Sdldgean qi Asociatia ,,cs CIMENTUL

BlcAZ" reprezentatd de preEedintele acesteia, domnul Sterca Mugurel Sandu, avdnd ca
obiect acordarea unui sprijin financiar in vederea desfagurarii competi{iei Campionatul
LIGA A lV-A DE FOTBAL NEAMT, potrivit acordului de parteneriat prevazut in anexd la
prezenta hotarare,

Art. 2 Pregedintele asocia{iei va prezenta qi va justifica cheltuielile efectuate, la

serviciul financiar-contabil din aparatul de specialitate al Primarului.
Art. 3. Primarul oragului, prin compartimentele de resort va duce la indeplinire

prevederile prezentei hotdrdri,
Art. 4. Prin grija secretarului oragului, hotardra se va comunica persoanelor gi

autoritati lor interesate,

lae Siliqean. ,a-\(_
Primar Nic



EXPUNERE DE MOTIVE

la Proiectul de hotarare privind

aprobarea Acordului de parteneriat avand ca parti Orasul Bicaz, prin Consiliul
Local Bicaz si Asociatia ,,CS CIMENTUL BICAZ" in vederea desfasurarii

competitiei Turul campionatului LIGA A lV-A DE FOTBAL NEAMT, Editia 2017-2A18

Nicolae Salagean, Primarul orasului Bicaz,judetul Neamt;

Avand in vedere adresa inaintata Primariei orasului Bicaz de catre Asociatia "CS
Cf MENTUL BlCAZ", inregistrata sub nr. 1429110.02.2017, prin care se solicita incheierea
unui Acord de parteneriat avand ca parti Orasul Bicaz, prin Consiliul Local Bicaz si

Asociatia "CS CIMENTUL BICAZ", in vederea desfasurarii competitiei Turul campionatului
LIGA A lV-A DE FOTBAL NEAMT, Editia 2017-2018.

Luand in considerare faptul ca aceasta competitie, are ca obiective principale
promovarea miscarii in aer liber, imbunatatirea starii de sanatate a populatiei, incurajarea
sportului de performanta dar si promovarea orasului Bicaz;

Tinand cont ca valoarea solicitata prin acest acord Consiliului Local Bicaz este in

suma de 15.000 lei;

Propun adoptarea unei hotdrari de consiliu local de Aprobare a Acordului de
parteneriat avand ca parti Orasul Bicaz, prin Consiliul Local Bicaz si Asociatia "CS

CIMENTUL BlCAZ", in vederea desfasurarii competitiei Turul campionatului LIGA A lV-A
DE FOTBAL NEAMT, Editia 2017-2018.

Initiator,

Nicolae\SALAcEAN



RAPORT DE SPECIALITATE

rur .348.i.. din 18.04.2017

Avand in vedere:

- Expunerea de motive a Primarului privind aprobarea Acordului de parteneriat
avand ca parti Orasul Bicaz, prin Consiliul Local Bicaz si Asociatia Asociatia "CS
CIMENTUL BlCAZ" in vederea desfasurarii competitiei Turul campionatului LIGA A lV-A DF
FOTBAL NEAMT, Editia 2Afi-2018, scrisoarea de interes si propunerea Asociatiei "CS
CIMENTUL BlCAZ", de realizare a unui pafieneriat in vederea bunei desfasurari a acestei
competitii;

- Strategia de Dezvoltare Locala a OrasuluiBicaz2014-2020, care mentioneaza la
Obiectivul Strategic 1.3, Masura 1.3.1. - Consolidarea identitatii oragului gi a spiritului local,
Actiunea A.5 - Organizare evenimente sportive (cross, ciclism, fotbal, etc.)

Luand in considerare faptul ca aceasta competitie, la care participa sportivi din
Judetul Neamt, are ca obiective principale promovarea miscarii in aer liber, imbunatatirea
starii de sanatate a populatiei incurajarea sportului de performanta, dar si promovarea
orasului Bicaz',

Temei legal:

Legea administratiei publice nr. 21512001 republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, in conformitate cu prevederile art.36, alin.2 lit."d", si ale a11.36 alin.6; Legea
finantelor publice locale nr.27312006; OG 2612000 cu privire la asociatii si fundatii;

Fata de cele prezentate mai sus consider ca Proiectul de hotarare privind aprobarea
Acordului de parteneriat avand ca parti Orasul Bicaz, prin Consiliul Local Bicazsi Asociatra
Asociatia "CS CIMENTUL BICAZ", in vederea desfasurarii competitiei Turul campionatului
LIGA A Vl-A DE FOTBAL NEAMT, Editia 2017-2018, initiat de Primarul orasului Bicaz, se
incadreaza in dispoziliile legale in vigoare si poate fi supus dezbaterii Consiliului iocal

Anexam alaturat modelul Acordului de parteneriat prin care se solicita sprijin
financiar in suma de 15.000 lei:

Consilier aela Dragusanu



Acord de parteneriat

Numar inregistrare ... .. .. (la solicitant/partener principal)
in temeiul prevederilor:

- Legii administraliei publice locale nr. 21512001, republicatd, cu modificdrile 9i
completdrile u lterioare,

- Legii finan{elor publice Locale nr. 27312006, cu modificirile gi completirile
ulterioare,

- Legea 69/2000-educaliei fizice si sportului
- HotdrArii de Guvern nr 88412001 pentru aprobarea Regulamentului de punere

in aplicare a dispoziliilor Legii educatiei fizice qiSpprtlului_Ur-692Q00
- Ordonanlei Guvernului nr. 2612000 cu privire la asocialii gi fundatii, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare

Art" 1. Parfile
1.1. Oragul Bicaz prin Consiliul Local Bicaz cu sediul in orasul Bicaz, Str Barajului, nr. 4.
reprezentat legal de Domnul Primar Nicolae Sdldgean, pe de o parte - in calitate de
partener principal gi:
1.2. CS CIMENTUL BICAZ cu sediul in.Str Stadionului, nt.2, cod 61500 oras Bicaz,
Judelul Neam!- in calitate de partener secundar au convenit urmatoarele:

Art. 2. Scopul Acordului de Parteneriat
Prin semnarea ptezentului Acord de Parteneriat, parlile iqi exprimd acordul de

colaborare in vederea implementdrii de proiecte sportive.

Art. 3. Obiectul
Obiectul acestui parteneriat constd in formarea, dezvoltarea si promovarea

tinerilor din oraqul Bicaz gi din zona Valea Muntelui prin intermediul sportului de
performantS, prin inbundtilirea calitd{ii vie{ii locuitorilor oragului gi antrenarea cetSlenilor
in activitdli sportive in scopul consoliddrii orasului Bicaz pe harta fotbalului jude{ean si
dezvoltarea sportului judelean de performanfd.

Art. 4. Principiile de bund practicd ale parteneriatului
4.1 Partenerii trebuie sa contribuie la realizarea alcdtuirii unei echipe omogene gi de
perspectivi formatd din tineri din orasul Bicaz gi din zona Valea Muntelui capabild sd
promoveze in liga a lV-a de fotbal, precum gi la atragerea popula{iei la activitdli sportive.
4.2 Pa(ile trebuie sd se consulte in mod regulat qi sd se informeze asupra tuturor
aspectelor privind activitatea ce face obiectul Acordului de parteneriat.
4.3 Partenerii trebuie sa desfagoare activitatile cu respectarea standardelor profesionale
si de eticd cele mai inalte, respectiv cu maximum de profesionalism, eficienld gi

vigilentd, in conformitate cu cele mai bune practiciin domeniul vizal.



Art. 5. Durata acordului
5.1 Acordul de Parteneriat intri in vigoare dupd semnarea de cdtre parli gi este valabil
pAnd la incheierea evenimentului Returul Campionatului LIGA a lV DE FOTBAL
NEAMT, edifia 2016-2017, respectiv-01 iunie 2017.

Art. 6. Obligafiile pirfilor

6.1 Drepturi si obligafii ale partenerului principal
a) Sd contribuie la cheltuielile de organizare in limita sumei de 15000 lei, sumd ce va fi
alocatd tn baza documentelor justificative prin desfdgurarea activitalii descrise in
prezentul Acord de parteneriat in dezvoltarea sportuluijude{ean.
b) Se colaboreze cu partenerul secundar si si sprijine derularea in bune condi{ii a
activititii pe toatd durata derularii Acordului de parteneriat.
c) Sd comunice partenerului secundar orice eveniment intervenit in derularea activitdtii
desfdsurate conform prezentului Acord de parteneriat.

6.2. Drepturi si obligatii ale partenerului secundar
a) Sd depund documente justificative in baza cdrora li se alocd suma prevdzutd in baza
acestui accord;
b) Se facd dovada cd activitatea prevAzutd in statut concordd cu activitatea pentru care
se angajeazd prin Acord, statutul actualizat al partenerului secundar reprezentAnd
Anexa la prezentulAcord de parteneriat;
c) Se atragd voluntari pentru promovarea gi organizarea Proiectului Fotbalut de
performanfa-Mijloc de formare, dezvoltare gi promovare a tinerilor din orasul Bicaz.
d) Sa atragd personal calificat pentru realizarea obiectivelor propuse, personal
dimensionat la nivelul activitatii desfasurate;
e) Sd comunice partenerului principal orice eveniment intervenit in derularea activitatii
desfasurate conform Acordului de parteneriat.
f) Sd asigure promovarea imaginii partenerului, prin men{ionarea in mod obligatoriu, a
siglei gi numelui partenerului oragului Bicaz pe toate materialele publicitare.

Art. 7. Responsabilitatile partilor in implementarea Acordului de parteneriat

7.1. CS CIMENTUL BICAZ este rdspunzdtoare fala de partenerul principal din prezentul
accord de parteneriat pentru prejudiciile aduse acestuia rezultate din
neimplementarea/implementarea necorespunzatoare a activitatiii privind componenta
sociala a proiectului ce decuige din contractul de finantare, precum si de utilizarea
necorespunzdtoare a sumei alocate de Consiliul Local Bicaz.

7.2. Primdria Oragului Bicaz reprezentatd legal de Domnul Primar Nicolae
Sal5gean va asigura contribulia la acest proiect conform precizirilor din prezentul Acord
de Parteneriat.

7.3. Angajamentele financiare ale pdr{ilor vor fi asumate in conformitate cu
legislafia in vigoare.



Art. 8. Notificari
9.1. Orice comunicare intre Parteneri in legatura cu prezentul Acord se va face in scris;
9.2. Orice document scris trebuie inregistrat at6t la transmitere, cAt si la primire.

Art 10. tegea aplicabila
Prezentului Acord i se va aplica si va fi interpretat in conformitate cu legislatia

romaneascd in vigoare.

Art. 11" Litigii
Orice disputd care poate lua nastere din sau in legatura cu prezentul Acord va fi

solutionatd pe calea negocierilor intre Pdrti, iar in situatia in care acestea nu ajung la
niciun acord privind solulionarea acestei dispute, aceasta va fi solutionati de instantele
competente.

Art.1 3" Prevederi finale
Partile garanteazd cd reprezentanfii numiti ale cdror semnaturi apar mai jos au

fost investiti cu toate puterile legale de a semna si executa prezentul Acord de
Parteneriat.

Prezentul Acord a fost intocmit si semnat astazi 18.04.2017 in doua exemplare
originale, in limba romdnd, cate unul pentru fiecare parte, avdnd aceeaqi valoare legald.

Partener principal
Consiliul Local Bicaz
Primar Nicolae Sildgean

Financiar Contabil
Alina Croitoru

Partener secundar
CS CIMENTUL BICAZ

Chindea Gheorghi!5

Intocmit
Consiiier Juridic I

Pop-Rdzbuc Adriana Marinela


