
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 120/2018
privind aprobarea primirii unor sponsorizări in vederea achiziţionării

unor cadouri de crăciun ce va fi dat persoanelor marginalizate 
din punct de vedere social

Consiliul local al comunei Ozun, 
întrunit în şedinţa ordinară din data de 13 decembrie 2018, 
analizând  Expunerea  de  motive  a  Primarului  comunei  Ozun,  raportul  Viceprimarului,

avizul Secretarei comunei şi comisiei de specialitate, 
având  în  vedere  H.C.L.  nr.  61/2016  privind  aprobarea  Metodologiei  de  identificare  a

persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social şi a Programului anual privind măsurile
pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, 

în conformitate cu:
- art.  121-123  din  Legea  nr.  272  din  21  iunie  2004  privind  protecţia  şi  promovarea

drepturilor copilului, 
- art.  32  din  Legea  nr.  448  din  6  decembrie  2006  privind  protecţia  şi  promovarea

drepturilor persoanelor cu handicap, 
în baza art. 4 alin. (1) lit. ”b” din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările

şi completările ulterioare, 
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d” coroborat cu alin. (6) lit. „a” pct.2., art. 45

alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. – (1) Se aprobă primirea unor sponsorizări in vederea achiziţionării unor alimente,
drept cadouri de crăciun, în valoare maximă de 30 RON/buc.  

              (2) Cadourile de crăciun, aprobate prin alin. (1), reprezintă un serviciu social
pentru persoanele cu handicap, pentru persoane vârstnice de peste 75 de ani, respectiv, pentru alte
grupuri marginalizați social. Cadoul va fi însoțit de o felicitare din partea Consiliului Local Ozun.

 Art.2. – (1) Se aprobă primirea unor sponsorizări in vederea achiziționării unor dulciuri,
drept cadouri de crăciun, în valoare maximă de 8 RON/buc. 

               (2) Cadourile de crăciun, aprobate prin alin. (1) reprezintă un serviciu social
pentru  copii  preșcolari  și  școlari,  care  frecventează  cursurile  școlare  în  una  din  unitățile  de
învățământ de pe raza teritorială a comunei Ozun. Cadoul va fi însoțit de o felicitare din partea
Consiliului Local Ozun

Art.3. – Se aprobă modelul de contract de sponsorizare, ce va fi încheiat cu persoanele
care dau curs invitației noastre, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. –  (1)  Se  înfiinţează  o  Comisie  internă  pentru  evaluarea  tuturor  familiilor
marginalizate  social,  constituit  pentru  întocmirea  listei  celor  ce  vor  beneficia  de cadourile  de
crăciun, în proporția sumelor primite cu titlu de sponsorizări, format din: 



Președinte: Ráduly István, primar, 
Membrii: - consilierii locali, 

- delegații sătești, 
- reprezentanții Compartimentelor interne ale Primăriei.

      Secretar: Solymosi Melinda, consilier.  
                         (2) Şedinţa comisiei se va tine in data de 14 decembrie 2018, orele 12.00., în cadrul
căreia se va completa Tabelul nominal final. 
                         (3) Comisia înființată prin alin. (1) va derula procedura de selectare a alimentelor
ce  vor  compune  cadourile  aprobate  prin  art.  1  și  2,  în  baza  studiului  de  piață  întocmit  de
Compartimentul achiziții publice. 
             Art. 5. – Fondurile primite din sponsorizări nu vor fi completate din bugetul local Ozun,
indiferent de cuantumul acestora. 
             Art. 6. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroul financiar
contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe şi membrii comisiei înființate prin art. 4 din prezenta. 

Ozun, la 13 decembrie 2018.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Vrâncean Alexandru 

Difuzare:

 1 ex. afisare

 1 ex. membrii comisiei

 1 ex. Biroul financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe

 1 ex. Primar

Contrasemnează:
secretara comunei,

Aczél Melinda Cecília



CONTRACT  DE  SPONSORIZARE
                                
               
CAPITOLUL I. – PĂRŢILE CONTRACTULUI
Art.1. Prezentul contract a intervenit între:
(1)  COMUNA OZUN, cu sediul în comuna Ozun, sat. Ozun , str. Gabor Aron, nr.75,
jud. Covasna, cod fiscal 4201910, având contul nr. RO57TREZ25621370201XXXXX ,
deschis la Trezoreria Sfântu Gheorghe, reprezentată prin Ráduly István, în calitate de
primar, denumit în contract BENEFICIAR, şi
(2)  S.C.  _____________________________  cu  sediul  în  loc.  __________________
str.___________________  nr.  _______,  jud.  ___________  cod  fiscal  _________,
reprezentat  prin  dl./dna  _____________________________,  în  calitate  de
_________________________, denumit în contract  SPONSOR.  

CAPITOLUL II. -  OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2.  Obiectul  contractului  constă  în  sponsorizarea  beneficiarului  cu  suma  de
_________ (în cifre) _________________________ (în litere) RON sau cu următoarele
bunuri materiale: ________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
în valoare totală de _____________________________RON, în vederea  acordării a
unor Pachete de Crăciun pentru cei nevoiaşi din comuna Ozun, precum şi pentru
şcolari şi preşcolari.

CAPITOLUL III. – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art.3.  Sponsorul  are  dreptul  să  aducă  la  cunoştinţa  publicului  sponsorizarea  prin
promovarea numelui, mărcii sau imaginii sale.
Art.4.  Sponsorizarea  se  consemnează  în  evidenţa  contabilă  a  sponsorului  şi  a
beneficiarului pe baza documentelor care atestă efectuarea plăţii.
Art.5. Beneficiarul se obligă:

(1) să folosească sumele sau bunurile potrivit destinaţiei pentru care s-a făcut
sponsorizarea;

(2) să  permită  sponsorului  verificarea  respectării  destinaţiei,  direct  sau  prin
organele stabilite, la cererea acestuia;

(3) să mulţumească  public,  prin  normalizarea  sponsorului,  pentru contribuţia
adusă la bună desfăşurare a acţiunii; 

CAPITOLUL IV. – DURATA CONTRACTULUI
Art.6. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi durează până la data de
31 decembrie 2018.

CAPITOLUL V. – CAUZE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI
Art.7. Contractul  încetează la expirarea termenului  prevăzut la art.5, dacă părţile nu
hotărăsc în scris, prelungirea contractului.
Art.8. Contractul încetează prin nerespectarea obligaţiilor contractuale ale părţilor.



CAPITOLUL VI. – FORŢA MAJORĂ
Art.9. Părţile convin că pot fi exonerate de răspundere prin neîndeplinirea obligaţiilor
asumate prin prezentul contract, în caz de forţă majoră.
Art.10. Partea afectată de un eveniment de forţă majoră, are obligaţia să înştiinţeze în
scris cealaltă parte, în termen de 7 zile de la apariţia evenimentului.

CAPITOLUL VII – LITIGII
Art.11. În cazul apariţiei unor litigii ocazionate cu derularea prezentului contract, ce nu
se  soluţionează  pe  cale  amiabilă,  acestea  vor  fi  înaintate  spre  soluţionare  instanţei
judecătoreşti competente.

CAPITOLUL VIII – DISPOZIŢII FINALE
Art.12. Prezentul contract a fost încheiat sub imperiul dispoziţiilor prevăzute de art.969
C. civ. şi  ale Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările
ulterioare.

Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru
fiecare parte.

              SPONSOR                                                          BENEFICIAR
                                                                                         
Dl./Dna._____________________                                  COMUNA OZUN
                  reprezentat prin
                                                                                                    Primar
                                                                                      Lect.univ.dr.Ráduly István


	Contrasemnează:
	Aczél Melinda Cecília


