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      JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
 

HOTARARE
privind modificarea si completarea Contractului de Asociere nr.3940/22.03.2007 incheiat 

intre Consiliul Local Breaza si CS Tricolorul Breaza
 
Vazand expunerea de motive nr.4604/25.03.2008, formulată de dl.George Maracineanu, Primarul 
orasului Breaza;
Luand act de: 

-          raportul de specialitate nr.4756/27.03.2008, intocmit de dna. Monica Voicu, 
consilier juridic in cadrul Primariei orasului Breaza;
-          raportul de specialitate nr. 4750/27.03.2008 intocmit de dna Sichim Elena, sef 
Serviciu financiar-contabil;

-      raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului public si 
privat comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
-     avizul nr.4759/27.03.2008 al secretarului orasului Breaza;
Avand in vedere:
-HCL nr. 19/28.02.2008 privind revizuirea contractului de asociere dintre Consiliul Local al 
orasului Breaza si CS Tricolorul Breaza, anexa la HCL nr.31/2006
-Contractul de asociere inregistrat sub nr. nr.3940/22.03.2007, incheiat intre Consiliul Local 
Breaza si CS Tricolorul Breaza;
            In temeiul art.36, alin.(6), pct.6, raportat la alin.(2), lit.”d”, alin.(7), lit.”a” raportat la alin.
(2), lit.”e” si art.115, alin.(1), lit.”b” coroborat cu art.45 din Legea 215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata;
 
Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare
 
Art.I. Contractul de Asociere nr.3940/22.03.2007, incheiat intre Consiliul Local Breaza si CS 
Tricolorul Breaza se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1.Punctul 2.2. al art.2 va avea urmatorul cuprins: 
“2.2. Pentru realizarea obiectului prezentului contract, Consiliul Local al orasului Breaza va 
contribui cu suma de 250.000 RON, in anul 2008 (pentru anul 2009 suma se va stabili la 
construirea si aprobarea bugetului pentru acest an),suma provenind din bugetul local. Plata sumei 
se face prin transfer bancar in contul CS Tricolorul Breaza si  va fi cheltuita cu aprobarea 
Consiliului de administratie pentru:
- transportul jucatorilor juniori si seniori pentru pregatire, cantonament si la etapele din 
deplasare;
- plata ingrijitorilor terenului, a administratorului bazei sportive, antrenorilor, a 
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organizatorilor de competitii, soferului si directorului economic;
-intretinerea bazei sportive (reparatii curente, amenajarea si intretinerea terenului, a tribunelor,  a 
cabinelor si celorlalte mijloace fixe, etc);
-plata utilitatilor bazei sportive si mijloacelor fixe (energie electrica, gaze, apa, salubritate, 
combustibil, carburantilor si lubrifiantilor);
-plata taxelor pentru participarea echipei la competitiile interne si obtinerea autorizatiilor 
necesare functionarii bazei sportive;
-plata baremurilor arbitrilor, observatorilor, pompierilor, medicilor, salvarii si a taxelor 
catre Federatia Romana de Fotbal;
-investitii de interes pentru CS Tricolorul Breaza (microbuz, tavalung, masina pentru 
tuns gazonul, minicentrala, etc.).”
2. Punctul 2.3. al art.2 va avea urmatorul cuprins:
“2.3. C.S.Tricolorul Breaza se obliga:
-sa contribuie cu diferenta de suma necesara desfasurarii activitatii, conform obiectului 
prezentului contract, prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli;
-sa foloseasca baza sportiva conform obiectului prezentului contract, activitatile desfasurate 
realizandu-se pe baza unui program vizat de Primarul orasului Breaza. Folosirea bazei sportive 
pentru alte activitati sportive specifice, se va face numai prin inchiriere, cu aprobarea 
detinatorului bazei, in conditiile legii;
-sa contribuie la amenajarea terenului de joc in conditiile prevazute in regulamentele 
F.R.F.;
-sa asigure inscrierea echipei de fotbal in competitii oficiale interne;
-sa asigure pregatirea echipei dupa metode profesioniste in scopul mentinerii cel putin in Liga 
a III-a si eventual, promovarea in ligi superioare;
-sa depisteze, sa pregateasca si sa promoveze jucatorii de fotbal, intaietate avand tinerii din 
orasul Breaza si cei din localitatile limitrofe;
-sa asigure incheierea contractelor cu jucatorii conform normelor F.R.F. si sa asigure 
transferuri in regim de rentabilitate;
-sa colaboreze cu Consiliul Local pentru organizarea altor activitati sportive la solicitarea 
acestora;
-sa promoveze imaginea Consiliului Local si a Primariei Breaza in cadrul competitiilor 
oficiale, precum si in cadrul celorlalte activitati la care participa;
-in functie de rezultatele Campionatului 2007-2008, partile vor conveni de comun acord, prin 
act aditional, conditiile de participare a C.S.Tricolorul Breaza la indeplinirea obiectului 
contractului;
-sa prezinte trimestrial bugetul de venituri si cheltuieli precum si bilant al activitatii sportive 
Consiliului 
Local Breaza.”
            3. “Punctul 2.4. al art.2 se revoca.”
4. Punctul 3.2 al art.3 va avea urmatorul cuprins:
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“3.2. In Consiliul de Administratie al C.S.Tricolorul Breaza cele doua parti vor fi reprezentate 
proportional cu cota de participare in asociere, respectiv 6 persoane din partea CS Tricolorul 
Breaza si 5 persoane din partea Consiliului Local Breaza.”
5. Art.4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art.4. Excedentele rezultate din realizarea obiectivului prezentului contract vor fi reinvestite 
integral in cadrul C.S. Tricolorul Breaza si conform obiectivelor acesteia.”
            6. Punctul 5.1. al art.5 va avea urmatorul cuprins:
“5.1. Prezentul contract este valabil pana la data de 31 decembrie 2009 si va fi prelungit prin 
tacita reconditiune daca niciuna dintre parti nu il denunta cu cel putin 30 de zile inainte de 
termenul de valabilitate.”
            7. Punctul 6.2. al art.6 se revoca.
Art.II. Cele stabilite se vor reglementa prin act aditional la contractul de asociere, ce va fi semnat 
de Primarul orasului Breaza, fiind imputernicit in acest sens.
Art.III. Celelalte prevederi din Contractul de Asociere nr.3940/22.03.2007 raman neschimbate.
Art.IV. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, 
Prefecturii Prahova, Primarului orasului Breaza si Serviciului Financiar-Contabil. 
 
Presedinte de sedinta,                                                                                   Contrasemneaza,
          Consilier,                                                                                                   Secretar,
      Constantin Neagoe                                                                  Elena Moldoveanu
 
Breaza, 27 martie 2008
Nr.29
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