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ROIECT 
T    

 H O T Ă R Â R E 
 
 
 

cu privire la : aprobarea încheierii unei colaborari între 
Județul Olt,  Municipiul Slatina, Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret Olt şi Federaţia Română de Handbal, în 
vederea desfăşurării Turneului Internaţional de Handbal 
Feminin, în perioada 5-6 decembrie 2014 

 
 
 

Având în vedere: 
 
 

 Expunerea de motive nr.11601/03.12.2014 la proiectul 
de     hotărâre      nr. 11602/03.12.2014; 

 Raportul nr.11603/03.12.2014 al Direcţiei Economice, Buget - 
Finanţe; 

 Raportul nr.11571/03.12.2014 al Comisiei pentru Studii 
Economico-Sociale, Buget-Finanţe, Integrare Europeană, 
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

 Raportul nr.11610/03.12.2014 al Comisiei pentru Muncă, 
Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

 Raportul nr.11611/03.12.2014 al Comisiei pentru Administrație 
Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 
Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

 Adresa nr. 1484/07.10.2014 a Federaţiei Române de 
Handbal, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 
9580/09.10.2014 prin care solicită sprijin  în vederea unei 
colaborări, pentru desfăşurarea în bune condiţii a 
Turneului Internaţional de Handbal Feminin,lot tineret, în 
perioada 5- 6 decembrie 2014; 
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 Adresa Primariei municipiului Slatina nr. 
116767/03.12.2014 inregistrata la Consiliul Judetean Olt 
sub nr. 11604/03.12.2014; 

 Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 175/27.11.2014, 
cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul 
2014;  

 prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 
356/2013, cu modificările ulterioare; 

 prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele   publice    locale, cu modificările și completările 
ulterioare. 

     In conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. e), alin. (6) lit.   
a),    c)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre.  
 
 

 
         Art. 1. Se aprobă încheierea unui colaborari între Județul 
Olt, prin Consiliul Judeţean Olt, cu Municipiul Slatina,prin 
Consiliul Local Slatina, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Olt şi Federaţia Română de Handbal în vederea 
desfăşurării etapei Turneului Internaţional de Handbal Feminin, 
lot tineret, în municipiul Slatina, județul Olt, în perioada 5-6 
decembrie 2014. 
  
        Art. 2. Contribuţia Județului Olt în colaborare este in limita 
sumei de 12.000 lei, reprezentând cheltuieli organizatorice, 
finanţată de la bugetul local al Judetului Olt, capitolul 67.02 
„Cultură, recreere și religie” subcapitolul 67.02.05 „Servicii 
recreative și sportive”, iar decontarea se va face pe baza 
actelor doveditoare, conform prevederilor legale în vigoare. 

                          
        Art. 3.  Obligațiile părților în colaborare sunt stabilite în 
Acordul de colaborare prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
       Art. 4. Se împuterniceşte Președintele Consiliului Județean 
Olt să semneze acordul de colaborare. 

  
           Art.5. La data prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea 
Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 177/27.11.2014, cu privire la 
aprobarea încheierii unui parteneriat între Județul Olt,  Municipiul 
Slatina, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Olt şi Federaţia 
Română de Handbal, în vederea desfăşurării Turneului Internaţional 
de Handbal Feminin, în perioada 5-6 decembrie 2014. 

        Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Direcției 
Economice, Buget Finanțe, Serviciului Financiar-Contabilitate, 
Serviciului Juridic-Contencios din cadrul aparatului de 
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specialitate al Consiliului Județean Olt, Președintelui Consiliului 
Județean Olt,  Consiliului local și Primăriei municipiului Slatina, 
Federaţiei Române de Handbal și  Direcţiei  Judeţene pentru 
Sport şi Tineret Olt, pentru aducere la îndeplinire, precum și 
Instituţiei  Prefectului - Judeţul Olt. 
 

 
 

                                     PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

              
 
 
 
 
 
 
   CONTRASEMNEAZĂ    

                                                            Secretar al Judeţului Olt 
                                                                     Gabriel BULETEANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLATINA, 04.12.2014 
Nr. 179 
CD/MVE/2ex 



 
 

       Anexă 
    la HCJ nr. 179/04.12.2014 

 
 
 

ACORD DE COLABORARE 
Nr................. / ....................... 

  
I.  PĂRŢILE ACORDULUI 

 
1.1. UAT  Municipiul Slatina prin Consiliul Local Slatina cu sediul în Slatina, Str. 

M.Kogalniceanu Nr.1, telefon 0249/439.233, fax. 0249/439.336, cod fiscal, 4394811, având contul 
RO77TREZ50624670220XXXXX, deschis la Trezoreria Slatina, denumită în continuare 
Colaborator 1,  reprezentată legal prin Cristian CISMARU, având funcţia de Administrator 
Public, 
       

1.2. Federaţia Română de Handbal, cu sediul în Bucureşti, Str.Av.Popa Marin, Nr.2, sector 
1, telefon 021/2318987, fax. 021/2318985, Cod fiscal 4266359, având cont 
RO60RNCB0072049705620001, deschis la BCR Filiala Sector 1, denumită în continuare 
Colaborator 2 reprezentată prin Narcisa LECUŞANU, în calitate de Vicepreşedinte, 

 
1.3.Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, cu sediul în Slatina, Str. Aleea Viorelelor, 

nr. 2, Slatina, jud. Olt, telefon 0249.437101 , fax 0249.437101, cod fiscal 4286470, având contul 
RO45TREZ50620G330800XXXX, deschis la Trezoreria Slatina, denumită în continuare 
Colaborator 3,  reprezentată legal prin Ion MAICAN, având funcţia de Director Exectiv, 

 
1.4. UAT- Judetul Olt prin Consiliul Judeţean Olt, cu sediul în Slatina, B-dul A.I. Cuza, 

Nr. 14, Telefon: +40-249-431080, Fax: +40-249-431122, cod fiscal 4394706, având contul 
RO43TREZ24A510103203030X deschis la Trezoreria Slatina, denumită în continuare Colaborator 
4,  reprezentată legal prin Paul STĂNESCU, având funcţia de Preşedinte, 

 
 
au convenit următoarele : 
 
Prin semnarea prezentului Acord de Colaborare, părţile îşi exprimă acordul de asociere în vederea 
organizarii, sprijinirii, dezvoltării şi desfăşurării activităţilor din cadrul Turneului Internaţional de 
Handbal Feminin. Este în înţelegerea părţilor că prezentul acord reprezintă o convenţie privind 
cooperarea părţilor în atingerea scopului comun, nu reprezintă prestări de servicii între parteneri şi nu 
dă naştere unei noi persoane juridice constituite de/între parteneri. 
 

II. OBIECTUL ACORDULUI 
2.1. Obiectul acestei colaborari îl reprezintă stabilirea responsabilităţilor fiecărui colaborator în 
vederea organizarii, sprijinirii, dezvoltării şi desfăşurării activităţilor din cadrul Turneului 
Internaţional de Handbal Feminin, care se va desfăşura în municipiul Slatina în perioada 5-6 
decembrie 2014. 
 

III.  PRINCIPII DE BUNĂ PRACTICĂ ALE COLABORARII 
3.1. Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind 
evoluţia organizarii activităţilor din cadrul Turneului Internaţional de Handbal Feminin. 
3.2. Toţi colaboratorii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi 
de etică cele mai înalte. 



3.3. Colaboratorii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul 
incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce 
conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. 
 
  IV.   DURATA ACORDULUI 
 4.1. Prezentul acord de colaborare va intra în vigoare de la data semnării de către toate părţile şi îşi 
încetează efectele la finalizarea tuturor obligaţiilor pe care le au părţile una faţă de cealaltă, respectiv 
5- 6 decembrie 2014. 
 
V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR: 
5.1 UAT Municipiul Slatina se obligă în limita sumei de 21.000 lei alocata şi în baza facturilor 
emise pe perioada desfăşurării evenimentului, respectiv 5- 6 decembrie 2014: 
a) să asigure cazarea şi masa; 
b) să asigure promovarea evenimentului pe plan local; 
c) să pună la dispoziţie sala de antrenament şi jocuri; 
d) să asigure prezenţa Ambulanţei la ora jocurilor; 
e) să asigure prezenţa jandarmilor şi serviciului de pază în sala de joc; 
f) să asigure fructe pentru echipe la joc. 
5.2 Să pastreze confidenţialitatea acestui contract 
 
5.3 Federaţia Română de Handbal se obligă: 
   a) să asigure transportul celor 4 echipe (România, Ungari, Spania şi Danemarca); 
   b) să asigure arbitrajul meciurilor; 
   c) să asigure premiile decernate la sfarşitului Turneului Internaţional de Handbal Feminin. 
5.4 Federaţia Română de Handbal are obligaţia să se declare  organizator principal intrându-i în 
atribuţii coordonarea tehnică a persoanelor responsabile de buna desfăşurare a meciurilor de handbal 
feminin. 
5.5. Se obligă să păstreze confidenţialitatea acestui contract. 
 
5.6. Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret se obligă: 
a) să asigure promovarea evenimentului pe plan local; 
5.7 Să pastreze confidenţialitatea acestui contract. 
 
5.8. UAT Judeţul Olt se obligă  in limita sumei de 12.000 lei alocata şi în baza facturilor emise pe 
perioada desfasurarii evenimentului, respectiv 5- 6 decembrie 2014: 
a) să asigure cazarea şi masa; 
b) să asigure promovarea evenimentului pe plan local; 
c) să asigure sandwich-urile pentru drum; 
d) să asigure apa plată pentru echipe la joc si pe drum. 
 
5.9. Să pastreze confidenţialitatea acestui contract. 
 
VI  LITIGII : 
6.1 Orice neînţelegeri se vor rezolva exclusiv pe cale amiabilă. 
 
VII.  FORŢA MAJORĂ : 
7.1 Nici una din părţile acordului nu răspunde de neîndeplinirea obligaţiilor care îi revin în baza 
prezentului acord, daca aceasta a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită prin lege . 
7.2 Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile producerea 
evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 
 
VIII.  CLAUZE FINALE : 
8.1 Acest Acord de Colaborare nu oferă niciunei părţi dreptul de a angaja cealaltă parte în acte de 
comerţ/evenimente/proiecte fără acordul scris al acesteia din urmă, conform clauzelor din acest 
acord. 



8.2 Modificarea prezentului acord de colaborare se face numai prin acordul scris al părţilor. 
8.3. Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice neînţelegere verbală dintre acestea, 
anterioară sau ulterioară încheierii lui 
 
Prezentul acord a fost semnat în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, la data de ….. 

                                                                                                                                                      
       UAT  Municipiul Slatina                                             Federaţia Română de Handbal                                                                                     
                                                                   
             Administrator public,                                                                  Preşedinte, 
               Cristian CISMARU                    Alexandru DEDU                                                 

            
 

                     Vizat CFP                                         Directia Judeteana Pentru Sport si Tineret 
   Director Executiv – Direcţia Economică                               Director Exectiv 
       Constantin BODESCU                                                          Ion MAICAN   
             
                
     Director Executiv  – D.A.D.P.P                                              UAT Judetul Olt, 
     Cosmin Bogdan APOSTOLICEANU                             Preşedinte, 
                   Paul STĂNESCU 
 
 
                    
    Sef Serviciul Juridic             Vizat CFP   
 Mihaela OTINCELESCU                                       Director Executiv  

         Direcţia Economică Buget Finante  
                    Constanţa Dumitru 
 
              
          Compartiment Cultură  Sport                                 Şef    Serviciul Juridic – Contencios                               
                  Georgiana GRIGORE                                                  Ştefanescu Ana Venera 
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