ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAȘOV
B-dul Eroilor nr. 8 Brașov 500007 Tel: +40-268-416550

HOTĂRÂREA Nr. 616

din data de 18 septembrie 2019 .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL
Privind: participarea Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov în calitate de
coorganizator al evenimentului ’’Cupa României la natație adresată categoriilor Juniori, Tineret
și Seniori”, în perioada 04 - 06.10.2019;

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 18
septembrie 2019;
Analizând Referatul de aprobare nr. 1.097 din 11.09.2019 al Primarului Municipiului
Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov,
prin care se propune participarea Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov în calitate de
coorganizator al evenimentului ’’Cupa României la natație adresată categoriilor Juniori, Tineret
și Seniori”, în perioada 04 - 06.10.2019;
Luând în considerare amendamentul comisiei de specialitate nr. 5, formulat în cadrul
comisiei, în sensul că evenimentul se numește „ Cupa României la natație adresată categoriilor
Juniori, Tineret și Seniori”, și care a fost votat în unanimitate;
în conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local
Brașov;
în temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b\ lit. d), lit. e), alin. (4), lit. «),
alin. (7), lit. a), lit. e), lit.y), alin. (9), lit. a), art. 138, alin. (12), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154,
alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a} și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din
3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă participarea Clubului Sportiv Municipal Brașov în calitate de
coorganizator al evenimentului ’’Cupa României la natație adresată categoriilor Juniori, Tineret
și Seniori”, în perioada 04 - 06.10.2019, care se va desfășura la Bazinul Olimpic Brașov.

Art. 2. Se aprobă asocierea cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în
calitate de organizator și cu Municipiul Brașov în calitate de coorganizator pentru organizarea și
desfășurarea evenimentului ’’Cupa României la natație adresată categoriilor Juniori, Tineret și
Seniori”, în perioada 04 - 06.10.2019 conform acordului de parteneriat prezentat în anexă, parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă suportarea de către Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov a costului
cazării pentru arbitrii participanți la Cupa României la natație adresată categoriilor Juniori,
Tineret și Seniori, în camera single sau duble în hoteluri de 3 și 4 stele, conform graficului de
organizare și de desfășurare a evenimentului, precum și listei, transmise de organizator, în limita
sumelor alocate pentru evenimentul ’’Cupa României la natație adresată categoriilor Juniori,
Tineret și Seniori”, în perioada 04 - 06.10.2019.
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Art. 4. Se aprobă suportarea de către Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov a costului
acțiunilor de protocol pentru evenimentul ’’Cupa României la natație adresată categoriilor Juniori,
Tineret și Seniori”, în perioada 04 - 06.10.2019, și cheltuielile legate de masa persoanelor pentru
care suportă costurile de cazare, și implicit costurile privind serviciile de ambulanță și pază
necesare evenimentului, costurile instalației de sonorizare eveniment, costuri privind servicii de
fotografie eveniment și tricouri arbitri.

Art. 5. Decontarea sumelor prevăzute la art. 3 și 4 se va face pe baza acordului de
parteneriat, prezentat în anexa parte integrantă din prezenta hotărâre și în limita sumelor aprobate
în bugetul acordat de Municipiul Brașov către Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov.

Art. 6. Primarul Municipiului Brașov, prin Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov,va
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

CONTRASEMNAT
SECRETARUL MUNICIPIULUI BRAȘOV,

întocmit: D.F.
Tehnoredactat: A.S./3 ex.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

ACORD DE PARTENERIAT
Nr. 1271/16.09.2019
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1. între:
Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, cu sediul în str. Maior
Coravu, nr. 34-36, București, sector 2, cod fiscali 0062779, cod IBAN
R004RNCB0082044164790001 deschis la BCR UNIREA, reprezentată prin Camelia
Potec, președinte, denumită în continuare PARTENER 1,
Și
Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov, cu sediul in mun. Brasov, B-dul Gării
nr. 21 în incinta Bazinului Olimpic Brașov, jud. Brasov, cod fiscal 40906900, nr.
înregistrare în Registrul Sportiv BV/A1/00015/2019, reprezentata prin dl. Dragomir Liviu Director interimar, denumit în continuare PARTENER 2,
Și
Municipiul Brașov, cu sediul în Brașov, b-dul Eroilor, nr. 8, cod fiscal 4384206,
cont nr. R029TREZ24A670501592000X, deschis la trezoreria Brașov, reprezentat prin
Primar George Scripcaru, denumit în continuare PARTENER 3,
a intervenit următorul ACORD DE PARTENERIAT:
2. OBIECTUL ACORDULUI
2.1. Obiectul contractului îl constituie organizarea în comun a Evenimentului Cupa
României la Natatie adresată categoriilor Juniori, Tineret și Seniori, care se va
desfășura în Municipiul Brasov, la Bazinul Olimpic Brașov, în perioada de 03-06.10.2019.
3. DURATA ACORDULUI
3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către părți și se
desfășoară până la data de 07.10.2019.

4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Părțile vor colabora la pregătirea și organizarea evenimentului, astfel:
PARTENERUL 1
- Va organiza în conformitate cu standardele FRNPM evenimentul;
- Va pune la dispoziția Partenerului 2 și Partenerului 3, un număr de 100 de
invitații.
- Va menționa în toate intervențiile publice și pe materialele publicitare realizate cu
această ocazie contribuția PARTENERULUI 2 și PARTENERULUI 3 la organizarea
evenimentului.
- Va asigura completarea bugetului necesar organizării evenimentului atât din surse
proprii, cât și prin atragere de sponsori;
- Va organiza o conferința de presa cu 2 zile înaintea evenimentului, împreuna cu
un reprezentant al Partenerului 2.
- Va pune la dispoziția Partenerului 2 și Partenerului 3 toate documentele
justificative solicitate pentru decontarea categoriile de cheltuieli de la Articolul 4.
- Va asigura transportul și cazarea staffului federației;
- Va asigura plata baremului de arbitraj;
- Va asigura serviciile de cronometraj;
- Va asigura serviciile de prelucare date;
- Va asigura medalii și diplome;
- Va asigura materiale inscripționate( banner, etc.).

PARTENERUL 2
- Va sprijini financiar și logistic organizarea evenimentului.
- Contribuția financiară a PARTENERULUI 2 este de 13.580 lei. Suma reprezintă
cheltuieli privind organizarea Evenimentului Cupa României la Natatie adresată
categoriilor Juniori, Tineret și Seniori, astfel:
1. Cazarea si masa arbitrilor
Cazare (4 sgl), în perioada 03.-06.10.2019:
4 pers x 3 zile x 450 lei/zi/pers = 5.400 lei
Masa: Se intră cu prânz/03.10.2019, se iese cu mic dejun/06.10.2019.
4 pers x 4 zile x 230 lei/zi/pers = 3.680 lei
2. Tricouri arbitri - 50 de bucăți x 30 lei= 1.500lei
3. Instalație sonorizare competiție - 6 Reuniuni*150lei/reuniune=900 lei
4. Serviciu ambulanță - asistență medicală (salvare tip B2 cu asistent medical)
după următorul program:
- Joi 03.10.2019 orele 16:00- 19:00( antrenament oficial) 3h *100 lei = 300 lei
- Vineri 04.10.2019. orele 9:00-12:00 și orele 16:00-19:00 (competiție) 6h*100lei=600 lei
- Sâmbătă 05.10.2019 orele 09:00- 12:00 și orele 16:00-19:00 (competiție) 6h*100 lei= 600 lei
- Duminică 06.10.2019 orele 09:00- 12:00 și orele 16:00-19:00 ( competiție)6h*100 lei= 600 lei
Total ambulanta- 2.100 lei
- Va desemna o persoană responsabilă de relația dintre organizatori și de îndeplinirea
obligațiilor PARTENERULUI 2 menționate mai sus;
PARTENERUL 3
- Va sprijini financiar și logistic organizarea evenimentului
- Sa pună la dispoziția Partenerului 2 Bazinul Olimpic Brașov cu titlu gratuit

5. DISPOZIȚII FINANCIARE
5.1. Categoriile de cheltuieli enumerate la articolul 4 vor fi achitate direct către
furnizorii de servicii, de către Partener 2.
6. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA
6.1. Partea care, in mod culpabil, nu isi executa in tot sau in parte obligațiile
asumate prin prezentul acord sau le executa defectuos ori cu întârziere, este tinuta a plăti
celeilalte parti daune-interese intr-un cuantum corespunzător prejudiciului cauzat.

7. REZILIEREA ACORDULUI
7.1. Daca una din parti nu isi va îndeplini obligațiile menționate, prezentul acord
încetează de plin drept (de jure) in termen de 3 zile de la data notificării scrise comunicata
de cealalta parte, fara a fi necesara intervenția instanței sau îndeplinirea vreunei formalități
prealabile.
8. ÎNCETAREA EFECTELOR ACORDULUI
8.1 Acordul inceteaza de drept la data ajungerii la termen, adica la data de
27.09.2019, cu respectarea prevederilor art. 4 din prezentul acord de parteneriat.
8.2 Prezentul acord poate înceta si prin:
a) acordul de voința al ambelor parti, acord scris;
b) atunci când realizarea obiectului acordului este vădit imposibila.
9. FORȚA MAJORA
9.1. - Forța majora, astfel cum este definita in art. 1351 din Codul civil, exonerează
părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul accord de
parteneriat, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
9.2. - îndeplinirea acordului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.
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9.3. - Partea contractanta care invoca forța majora are obligația de a notifica
celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii
stau la dispoziție in vederea limitării consecințelor.
9.4. - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai
mare de 2 zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin
drept a prezentului acord, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune interese.
10. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
10.1. - PARTENERUL I și PARTENERUL II și PARTENERUL III vor face toate
eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau
disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătură cu îndeplinirea acordului.
10.2. - Daca, după 2 zile de la începerea acestor tratative neoficiale,
PARTENERUL I și PARTENERUL II și PARTENERUL III nu reusesc sa rezolve in mod
amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluționeze, fie
mediere, fie de către instanțele judecătorești.
11. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ ACORDUL
11.1. - Limba care guvernează acordul este limba romana.
12. COMUNICĂRI
12.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la îndeplinirea prezentului acord,
trebuie sa fie transmisa in scris.
- (2) Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.
12.2. - Comunicările intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu condiția
confirmării in scris a primirii comunicării.
13. LEGEA APLICABILA ACORDULUI
13.1. - Acordul va fi interpretat conform legilor din Romania.

14. DISPOZIȚII FINALE
14.1. Pentru neexecutarea întocmai si la timp a prezentului acord, partea in culpa
datoreaza celeilalte parti despăgubiri si daune interese.
Părțile au inteles sa încheie azi 16.09.2019 prezentul acord de parteneriat in 3(trei)
exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
PARTENERI,
PARTENER 2,
FEDERATIV
Șl PENTA
Preșe
Came
Secre
Matei C

PARI
Municipi
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