
        R O M Â N I A                                                                                                                                      
JUDEłUL HUNEDOARA                                                           
   MUNICIPIUL BRAD                                                 
   CONSILIUL LOCAL      
                                                    
      

H O T Ă R Â R E A  NR.35 /2009* 
privind  aprobarea încheierii unui Contract de asociere  între Consiliul  
local al municipiului Brad şi  AsociaŃia Sportivă ,,Metalul” Crişcior 

  
 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.       
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 

propune aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Consiliul local al municipiului Brad şi 
AsociaŃia Sportivă ,,Metalul” Crişcior. 
            În conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 a educaŃiei fizice şi sportului, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a H. G. R. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de 
punere în aplicare a dispoziŃiilor Legii nr. 69/2000 . 
    În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit „e”, alin. 6 lit,,a” pct. 6 şi  art. 45 din Legea 
administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

Art.1 –Se aprobă încheierea unui Contract de Asociere între Consiliul local al municipiului 
Brad şi AsociaŃia Sportivă ,,Metalul” Crişcior, după modelul din Anexă, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2 - Se împuterniceşte primarul municipiului Brad, domnul Florin Cazacu pentru a semna 
Contractul de Asociere între Consiliul local al municipiului Brad şi AsociaŃia Sportivă ,,Metalul” 
Crişcior.  

Art.3 - Se aprobă alocarea sumei de 3000 lei din bugetul local al municipiului Brad pentru 
sprijinirea pregătirii sportive a  AsociaŃiei Sportive ,,Metalul” Crişcior pe anul 2009. 

Art.4 – Se aprobă ca din Consiliul Director al AsociaŃiei Sportive ,,Metalul” Crişcior pe 
lângă cei 5 membri existenŃi să facă parte un reprezentant al Primăriei municipiului Brad şi un 
reprezentant al Consiliului local al municipiului Brad după cum urmează: 

-    Circo Aurel Vasile    - reprezentantul Primăriei municipiului Brad 
-    Mureş Mihai             - consilier local 

Art.5  – Prezenta hotărâre se comunică: 
 - InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara,  
 - Primarului municipiului Brad,   

                        - AsociaŃia Sportivă ,,Metalul” Crişcior 
 
 
BRAD, 30.04.2009   
 
                                  
  PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                              
  Ciur Gheorghe                                              Contrasemnează 
             SECRETAR  
                         Epure Agnes 
 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  17 voturi ,,pentru”                   
 



      ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.35/2009 
      

 
 

CONTRACTUL DE ASOCIERE  ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI  BRAD ŞI  ASOCIAłIA SPORTIVĂ ,,METALUL 

CRIŞCIOR” 
 
 

            I.    PărŃi contractante: 
• Consiliul local al municipiului Brad,cu sediul în Brad, str. Republicii, 

nr. 18, având cont curent nr. RO 77 TREZ36924670259XXXXX, 
deschis la Trezoreria Brad, reprezentat prin primar Florin Cazacu şi  

 
• AsociaŃia Sportivă ,,Metalul Crişcior”, cu  sediul în Crişcior, str. 

Uzinei, nr. 1, judeŃul Hunedoara, reprezentată prin  preşedinte Pleşa 
Mircea, având cont curent nr. _____________________- deschis la 
B. C. R. - Filiala Brad şi certificat de înregistrare fiscală nr. 4944303. 

 
             II.     Obiectul contractului: 

 
Art.1 - Prezentul contract se încheie în vederea sprijinirii activităŃilor 

sportive de performanŃă din cadrul AsociaŃiei Sportivă ,,Metalul” Crişcior pentru 
pregătirea şi participarea la competiŃiile naŃionale 
                   Art.2  - Activitatea în vederea realizării obiectivelor propuse prin asociere 
se va desfăşura  sub conducerea  unui Consiliu Director  format din 7 membri din care 
5 membri din partea AsociaŃiei Sportive ,,Metalul” Crişcior, un membru din partea 
Primăriei municipiului Brad şi un membru din partea Consiliului local al municipiului 
Brad. 

           
            III.    Durata contractului  
 

Art. 3 – Prezentul contract de asociere se încheie pe 1 an, cu posibilitatea 
de  a  fi prelungit. 
   
            IV.      ContribuŃia PărŃilor contractante în vederea realizării colaborării. 
 

Art. 4 - Consiliului local al municipiului Brad are următoarele obligaŃii: 
• Alocarea sumei necesare desfăşurării activităŃii sportive în funcŃie 

de resursele financiare şi prevederile legale, care vor fi prevăzute 
în B.V.C;  

• Asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării activităŃii 
sportive;   

• Atragerea de sponsori în vederea susŃinerii activităŃii sportive. 
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                    Art. 5 -  AsociaŃia Sportivă ,,Metalul” Crişcior are următoarele atribuŃii: 
• crearea la nivelul echipei a unui colectiv tehnic capabil de a 

atinge obiectivele propuse în Consiliul Director. 
• îmbunătăŃirea bazei materiale şi de pregătire a sportivilor; 
• asigurarea selecŃiei, pregătirii şi instruirii sportivilor conform 

cerinŃelor de performanŃă; 
• utilizarea sumelor alocate de către Consiliul local numai pentru 

scopurile expres prevăzute în prezentul contract; 
• respectarea hotărârii Consiliului Director constituit în condiŃiile 

prezentului contract; 
•  să promoveze imaginea municipiului Brad în deplasările pe 

care le vor face pe teritoriul Ńării; 
 

                 V.      CondiŃiile de conducere şi administrare a colaborării . 
 
Art. 6 – Colaborarea se va desfăşura sub conducerea economică şi 

juridică a Consiliului Director format din persoanele nominalizate la articolul 2 
    Art. 7 -  Consiliul Director  urmează să întocmească  Regulamentul de 
Organizare şi FuncŃionare, care va fi supus aprobării părŃilor prezentului contract de 
asociere. 
   Art. 8 – Consiliul Director creat în  condiŃiile prezentului contract va 
prezenta obligatoriu, trimestrial, un raport asupra activităŃii realizate şi a condiŃiilor de 
realizare a prezentului contract. 
 
                   VI.       Încetarea contractului. 
         
                    Art. 9 - Prezentul contract poate înceta prin hotărâre  comună a 
colaboratorilor. 
  Art. 10  - Rezilierea contractului poate avea loc în cazul în care unul 
dintre colaboratori desfăşoară activităŃi contrare clauzelor prezentului act, cu 
obligativitatea respectării unui preaviz de 15 zile. 
  Art. 11 -  Consiliul Local al municipiului Brad îşi rezervă dreptul de a 
rezilia unilateral contractul în următoarele condiŃii: 

• nerespectarea hotărârilor Consiliului Director; 
• neîndeplinirea obiectivelor propuse de Consiliul Director, 
• schimbarea destinaŃiilor fondurilor alocate în altă direcŃie decât cea prevăzută în 

Hotărârea Consiliului local. 
Art. 12 - ForŃa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în 

condiŃiile prevăzute de lege. După încetarea cauzei de forŃă majoră, contractului i se va 
relua cursul. 

 
                    VII.     Modificarea contractului 

Art. 13. - Orice modificare a prevederilor cuprinse în prezentul contract 
se poate face numai cu acordul expres al părŃilor contractante. 
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Art. 14 – Orice modificare în legislaŃia actuală cu privire la forma 

prezentului contract va determina adaptarea acestuia într-o formă convenabilă ambelor 
părŃi. 

 
                     VIII.     DispoziŃii finale 

 
Art. 15 – Eventualele litigii ce decurg din interpretarea, executarea sau 

încetarea prezentului contract se vor soluŃiona pe cale amiabilă. În caz contrar acestea 
vor fi supuse spre soluŃionare  instanŃelor judecătoreşti competente. 

Art. 16 – Prezentul contract de asociere s-a încheiat în 2 exemplare câte 
unul pentru fiecare dintre părŃile contractante  

 
 
 
                                                    
 
 
        
  PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                              
        Ciur Gheorghe                                         Contrasemnează 
             SECRETAR  
                       Epure Agnes 

 


