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                                       ANEXĂ 
                                   la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt  

                                           nr. 15/29.01.2009 
 
                                                                           

    
CONTRACT DE ASOCIERE 

                                    Nr.           /            2009 
 
 

I. Părţile contractante 
 
Consiliul Judeţean Olt cu sediul în municipiul Slatina, b-dul A.I. 

Cuza nr. 14, judeţul Olt, reprezentat prin Paul STĂNESCU- Preşedinte 
şi 

Clubul Sportiv Aluminiu Alro Slatina –Secţia fotbal cu sediul în 
municipiul Slatina, str. Piteşti, nr. 116, judeţul Olt, reprezentată prin Ion 
COJOCARU, în calitate de preşedinte 

 
II. Obiectul contractului 
Art. 1. Asocierea dintre Consiliul Judeţean Olt şi Clubul Sportiv 

“Aluminiu Alro“ Slatina –Secţia fotbal are în vedere sprijinirea fotbalului 
din judeţul Olt. 

Art. 2. Prezentul contract se încheie în vederea sprijinirii echipei de 
fotbal pentru pregătirea şi participarea sportivilor acestei secţii la 
competiţiile interne stabilite prin calendarul Federaţiei Române de 
Fotbal. 

 
III. Durata contractului 
Art. 3. Prezentul contract de asociere intră în vigoare la data 

semnării şi încetează la data de 30.06.2009, cu posibilitatea de 
prelungire prin acordul părţilor.  

 
IV. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor: 
Art. 4. Consiliul Judeţean Olt are următoarele obligaţii: 

a) alocarea sumei de 400.000 lei care se va face în funcţie de 
creditele aprobate în bugetul propriu şi de rectificările bugetare  
intervenite; suma se poate modifica, în funcţie de creditele bugetare 
aprobate, numai prin hotărârea Consiliului Judeţean; 
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b) Desemnarea de reprezentanţi în Consiliul de Administraţie al 
secţiei de fotbal din cadrul Clubul Sportiv “Aluminiu Alro“ Slatina, 
respectiv: 
           - Ciugulea Ioan  - Preşedinte 
           - Ciocan  Dan  -   Membru 

c)    Spaţiul pentru locuit, destinat celor 10 jucători (angajaţi 
numai la club), situat în municipiul Slatina, str. Mânăstirii  nr. 3  va fi 
asigurat de Consiliul Judeţean Olt, pe bază de contract de închiriere la 
tariful stabilit prin hotărârea Consiliului Judeţean  Olt. Cota parte a 
utilităţilor pentru spaţiul de locuit va fi suportată de Consiliul Judeţean 
Olt ; 

d)   Asigurarea  transportului echipei de fotbal a Clubului Sportiv 
“Aluminiu Alro ” Slatina pe bază de contract de închiriere la tariful 
stabilit prin hotărârea Consiliului Judeţean Olt. 
 Art. 5. Clubul Sportiv “Aluminiu Alro“ Slatina – Secţia fotbal 
are următoarele obligaţii: 
        a) crearea unei echipe de fotbal capabile să se claseze pe unul 
din primele şase locuri, în anul competiţional 2008-2009, precum şi  
promovarea în Liga a – II-a în anul competiţional următor, respectiv 
2009- 2010 ; 

b) punerea la dispoziţie a bazei materiale de pregătire a 
sportivilor, întreţinerea bazei materiale, asigurarea securităţii pe timpul 
desfăşurării competiţiilor sportive şi asigurarea serviciului de 
ambulanţă; 
        c)  fondurile alocate de Consiliul Judeţean Olt vor fi utilizate în 
vederea realizării obiectivelor propuse; 

d)  prezentarea, lunar, a decontului de cheltuieli privind suma 
virată de Consiliul Judeţean Olt. 
        e)  asigurarea mesei de către Clubul Sportiv “Aluminiu Alro“ 
Slatina celor 10 jucători care sunt cazaţi de Consiliul Judeţean Olt , iar 
după punerea în funcţiune a cantinei aparţinând S.C. ALRO S.A. 
Slatina, asigurarea unei mese la prânz atunci când echipa are două 
cantonamente şi a unei mese în ziua meciurilor;  
       f) Clubul Sportiv “Aluminiu Alro“ Slatina are obligaţia de a 
desemna o persoană în Consiliul de Administraţie. 
     Art. 6. Drepturile asociaţilor: 
     a) Orice venit provenind  din publicitate, din vânzarea şi transferul 
de jucători se repartizează astfel: 60% Consiliului Judeţean Olt şi 40%  
Clubului Sportiv “Aluminiu Alro“ Slatina; 
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     b) Inscripţionarea şi purtarea pe echipamentele sportive a siglelor 
Consiliului Judeţean Olt şi a S.C. ALRO S.A. Slatina. 
 

V. Modificarea  
     Art. 7. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii 
contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act 
adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data 
încheierii contractului .  

 
  VI. Încetarea contractului  
Art. 8. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele 

cazuri: 
a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; 
b) prin acordul părţilor contractante ; 
c) la apariţia unui caz de forţă majoră ; 

d) dizolvarea sau intrarea în stare de faliment a Clubul Sportiv 
“Aluminiu Alro“ Slatina –Secţia fotbal; 

prin reziliere în cazul nerespectării destinaţiei sumelor alocate 
 
VII. Reglementarea litigiilor 
Art. 9. Litigiile având legătură cu prezentul contract sau încălcarea, 

încetarea sau invalidarea acestuia vor  fi soluţionate pe cale amiabilă, 
în caz contrar părţile se vor adresa instanţei de judecată de drept 
comun. 

 
VIII. Forţa majoră 
Art. 10. Prin forţă majoră se înţeleg evenimente imprevizibile şi 

inevitabile, independente de voinţa părţilor intervenite după intrarea în 
vigoare a prezentului contract şi care împiedică execuţia integrală sau 
parţială a obligaţiilor ce decurg din prezentul contract. 

Art. 11.  În caz de forţă majoră partea care o invocă trebuie să 
informeze cealaltă parte în termen de 5 zile de la apariţia sau data în 
care a luat la cunoştinţă despre eveniment prin notificare expresă. 

 
IX. Clauze speciale 

     Art.12.Părţile au posibilitatea de a negocia schimbarea denumirii 
echipei de fotbal  pe parcursul derulării contractului. 
     Art.13. Pe parcursul prezentului contract de asociere se pot negocia 
şi alte  asocieri cu  instituţii sau autorităţi publice locale,  precum şi cu 
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alte persoane fizice sau juridice de natură să contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor propuse. 
     Art.14. Clubul sportiv “ Aluminiu Alro” Slatina - Secţia Fotbal poate 
să primească sponsorizări de la orice persoană fizică sau juridică cu 
acordul asociaţilor.  
      Art.15. Părţile au obligaţia de a nu întreprinde nimic de natură de a 
afecta buna desfăşurare a activităţilor care fac obiectul prezentului 
contract. 

 
X. Dispoziţii finale 
Art. 16. Prezentul contract de asociere s-a încheiat în două 

exemplare, azi..................câte unul pentru fiecare dintre părţile 
asociate. 

 
Consiliul Judeţean Olt          Clubul Sportiv “Aluminiu Alro” Slatina  
       Preşedinte                                        –Secţia fotbal 
   Paul  STĂNESCU                                    Preşedinte 
                                                               Ion  COJOCARU 
 
 
VICEPREŞEDINTE 
   Ioan  NEDELEA 
 

 
VICEPREŞEDINTE 
   Ion  CIUGULEA 
 

 
    Director Executiv 
 Paulina  TĂLPEANU 
 

 
    Director Executiv 
Constanţa  DUMITRU 

 
 

Şef Serviciu Juridic Contencios 
  Ana  Venera  ŞTEFĂNESCU 

 


