
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind aprobarea asocierii orasului Breaza  cu CS Tricolorul Breaza, 

pentru anul 2010

Având  în  vedere  expunerea  de  motive  nr.64036/04.03.2010,  completata  prin 
expunerea de motive nr.64054/22.03.2010 formulată de dl Coltoiu Constantin, consilier 
local;

Tinand seama de:  
- raportul  de  specialitate  nr.4082/22.03.2010  intocmit  de  dna.Elena  Sichim,  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.4083/22.03.2010 al secretarului orasului Breaza;

In conformitate  cu art.  36, alin.  (6), pct.6,  raportat  la alin.(2) lit.”d” si alin.(7) 
lit.”a” raportat la  alin.(2) lit.”e” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata, modificata si completata;
 In temeiul  art.115, alin.(1), lit.”b” coroborat cu art.45, alin.(2) lit.”f” din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata;

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare

Art.1. (1) Aproba asocierea orasului Breaza cu CS Tricolorul Breaza, pentru anul 
2010, in vederea realizarii in comun a unor actiuni de organizare, coordonare a unor 
activitati sportive, reclama si publicitate, asigurarea conditiilor de sustinere a echipei de 
fotbal  „CS  Tricolorul  Breaza”,  precum  si  alte  activitati  sportive  de  masa  si  de 
performanta.

(2) In cadrul asocierii, orasul Breaza pune la dispozitie CS Tricolorul Breaza, baza 
sportiva cu constructiile existente pe aceasta, inclusiv cladirea in suprafata de 22,58 mp, 
situata in vecinatatea vestiarelor bazei sportive si asigura plata utilitatilor pentru aceste 
imobile, dar nu mai mult de 100.000 lei pentru tot anul 2010.

Art.2.  Conditiile  asocierii  dintre orasul  Breaza si  CS Tricolorul  Breaza pentru 
anul  2010  sunt  reglementate  conform  contractului  de  asociere,  Anexa  la  prezenta 
hotarare.

Art.3.  Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  prin  grija  Serviciului  Administraţie 
Publică Locală, Prefecturii Prahova, Primarului orasului Breaza, Serviciului Financiar-
Contabil si CS Tricolorul Breaza. 

Presedinte de Sedinta                                                                    Contrasemneaza:
  Viceprimar,                                                                                       Secretar oras,
Dragan Niculai             Moldoveanu Elena 
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Anexa la HCL nr.34/24.03.2010

CONTRACT DE ASOCIERE

Intre:
Orasul  Breaza,  cu  sediul  in  orasul  Breaza,  str.Republicii,  nr.78,  cod  fiscal  2845486,   cont  nr. 
RO45TREZ53124670220XXXXX deschis la Trezoreria Breaza, reprezentat prin Nicolae Ferastraeru – 
primar, pe de o parte,
si
 CS Tricolorul  Breaza,  cu  sediul  in  Breaza,  str.Ocinei,  nr.2,  cod fiscal  14054272,  cont  de 
virament  RO17RNCB396000001175001  deschis  la  BCR  Breaza,  reprezentat  prin,  Constantin 
Anghelache-presedinte, pe de alta parte,

In baza art.251 si art.255 din Codul Comercial;
In temeiul prevederilor art.36, alin. (6), pct.6, raportat la cu alin.(2) lit.”d” si alin.(7), lit.”a” 

raportat  la  alin.(2),  lit.”e”  din  Legea  nr.215/2001 privind  administratia  publica  locala,  republicata, 
modificata si completata, s-a incheiat prezentul contract de asociere.

CAPITOLUL I
Art.1.   OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Obiectul contractului de asociere il reprezinta realizarea in comun de catre partile contractante a 
actiunilor  de  organizare,  coordonare  a  unor  activitati  sportive,  transferuri  de  sportivi,  reclama  si 
publicitate, asigurarea conditiilor de sustinere a echipei de fotbal “C.S. Tricolorul Breaza”, precum si 
alte activitati sportive de masa si de performanta.
CAPITOLUL II
Art.2. OBLIGATIILE ASOCIATILOR
2.1.  Orasul  Breaza,  in calitate  de proprietar,   pune la  dispozitia Clubului  sportiv,  baza sportiva cu 
constructiile existente pe aceasta si cladirea in suprafata de 22,58 mp, situata in vecinatatea vestiarelor 
bazei sportive si asigura plata utilitatilor pentru aceste imobile, dar nu mai mult de 100.000 lei pentru 
tot anul 2010.  Imobilele puse la dispozitie se  identifica in planul de situatie anexat.
2.3. Toate operatiunile  legate de plata utilitatilor  se vor derula prin Serviciul  Financiar-Contabil  al 
Primariei Breaza, pe baza documentelor justificative.
2.4. C.S.Tricolorul Breaza are urmatoarele obligatii:
- folosirea bazei sportive conform obiectului prezentului contract, activitatile desfasurate realizandu-

se pe baza unui program aprobat de Consiliul de administratie. Folosirea bazei sportive pentru alte 
activitati sportive specifice, se va face numai prin inchiriere, cu aprobarea proprietarului bazei, in 
conditiile legii;

- asigurarea inscrierii echipei de fotbal in competitii oficiale;
- asigurarea  pregatirii echipei dupa metode profesioniste in scopul promovarii in ligi superioare;
- depistarea,  pregatirea  si  promovarea  jucatorilor  de  fotbal  dupa  metode  profesioniste,  intaietate 

avand tinerii din orasul Breaza si cei din localitatile limitrofe;
- asigurarea incheierii contractelor de joc dupa normele F.R.F. si sa se preocupe de realizarea unor 

transferuri in regim de rentabilitate;
- organizarea efectiva a competitiilor sportive,  mentinerea si ingrijirea bazei sportive si a celorlalte 

imobile puse la dispozitie;
- colaborarea cu autoritatile publice locale pentru organizarea altor activitati sportive la solicitarea 

acestora;



- promovarea imaginii Consiliului Local si a Primariei Breaza in cadrul competitiilor oficiale la care 
participa, precum si in cadrul celorlalte activitati la care participa;

- in functie de rezultatele concrete obtinute in Campionat, partile vor conveni de comun acord, prin 
act aditional, conditiile pentru indeplinirea obiectului contractului;

CAPITOLUL III
Art.3. CONDITIILE DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE A ASOCIATIEI

3.1.  Partile contractante conduc si administreaza in comun activitatea pentru indeplinirea obiectului 
prezentului contract.
3.2. In Consiliul de Administratie al asocierii se desemneaza reprezentantii autoritatilor  publice locale 
Breaza si ai Consiliului director al CS Tricolorul Breaza. 
3.2.1. Din partea autoritatilor publice locale Breaza:
− Primar;
− Reprezentantul serviciului financiar contabil din Primaria Breaza;
− Dragan Niculae, viceprimar;
− Bercaroiu Catalin, consilier local;
− Tanasa Vasile, consilier local;
3.2.2. Din partea Consiliului Director al  CS Tricolorul Breaza, cei 5 reprezentanti vor fi desemnti in 
prima  sedinta  a  Consiliului  de  Administratie  al  asocierii,  care  va  fi  convocata  de  reprezentantii 
autoritatilor publice locale Breaza.
3.3.  Modul  de  folosire  al  bazei  sportive  si  a  cladirilor  aferente  acestuia,  va  fi  controlat  prin 
compartimentele de specialitate din cadrul Primariei orasului Breaza.

CAPITOLUL IV
Art.4. REZULTATUL ACTIVITATILOR COMUNE 

4.1.In cazul in care se inregistreaza beneficii rezultate din activitatea sportiva, acestea se vor 
reinvesti de catre parti, in cresterea performantelor echipei de fotbal si in imbunatatirea calitatii bazei 
sportive. 

CAPITOLUL V
Art.5. DURATA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract este valabil pana la aprobarea bugetului local pentru anul 2011, urmand ca dupa 
aceasta data sa se supuna aprobarii Consiliului Local prelungirea acestuia. 

CAPITOLUL VI
Art.6. INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI

6.1.  Contractul  inceteaza  de  drept  la  expirarea  termenului,  daca  nici  una  din  parti  nu  il  denunta 
anticipat.
6.2. In cazul in care C.S.Tricolorul Breaza preia angajamente de plata in contul Primariei fara acordul 
acesteia.
6.3. Inaintea expirarii termenului, contractul se poate rezilia prin acordul partilor. 
6.4.  Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obiectului contractului si a clauzelor 
prevazute in acesta, contractul se poate rezilia fara punere in intarziere si fara nicio alta formalitate. 
6.4.  Modificarea  sau completarea  contractului  se  poate  face  numai  in  baza  hotararii  organelor  sau 
autoritatilor  deliberative,  dupa  caz,  ale  celor  doua  parti,  prin  act  aditional  semnat  de  partile 
contractante.



CAPITOLUL VII
Art.7. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

7.1.  Toate neintelegerile care ar putea sa apara intre partile prezentului contract, urmare a derularii 
acestuia sau in legatura cu acest contract vor fi solutionate de parti pe cale amiabila.
7.2. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre 
solutionare instantelor judecatoresti de drept comun.

CAPITOLUL VIII
Art.8. ALTE CLAUZE
8.1.  Asocierea altor persoane juridice sau fizice la realizarea obiectului prezentului contract se face 
numai cu acordul ambilor asociati.
8.2. Contractul de asociere este opozabil numai fata de cele doua parti.
8.3.  Cesiunea  partiala  sau totala  a  prezentului  contract  de asociere  este  permisa  numai  cu acordul 
ambelor parti contractante.

Incheiat astazi _________________, in 4 (patru) exemplare, cate 2 (doua) exemplare pentru fiecare 
parte.

ORASUL BREAZA           CS TRICOLORUL BREAZA
PRIMAR,

NICOLAE FERASTRAERU PRESEDINTE 

                                                                                        CONSTANTIN ANGHELACHE

SEF SERVICIU FINANCIAR,
      ELENA SICHIM
      
                                                                                         CONTRASEMNEAZA:

   DIRECTOR ECONOMIC,
CONSILIER JURIDIC,         IULIAN VISINESCU
VOICU MONICA
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