ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 51/2018
privind încheierea unui acord de parteneriat între UAT Ozun și
Asociația Sportivă Venus Ozun
Consiliul Local al comunei Ozun, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţă ordinară în data de 17 mai 2018,
Analizând expunerea de motive al primarului comunei Ozun, raportul de specialitate
întocmit de Compartimentul de specialitate;
Ținând cont de art. 3, art.6 alin. (9), art. 10 alin. (2) și art. 12 alin. (2) din Legea
educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza art. 36 alin. (2) lit. ”e” şi alin. (7) lit. ”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. - Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Comuna Ozun şi
Asociația Sportivă Venus Ozun, în vederea realizării in comun a acțiunilor/ activităților din
cadrul programului sportiv de utilitate publica ”Promovarea sportului de performanta” si/sau
a programului ”Sportul pentru toți”; asigurarea condițiilor organizatorice si materiale pentru
practicarea jocurilor sportive si/sau a disciplinelor individuale la nivel de performanta,
respectiv a sporturilor recreative; îmbunatatirea nivelului de performanta al sportivilor
juniori si/sau seniori din Asociaţia Sportivă Venusz Ozun; asigurarea creșterii din rândul
tinerilor a unor viitori sportivi de performanta in Comuna Ozun; atragerea unui număr cat
mai mare de practicanți din rândul populației din com. Ozun; promovarea imaginii Comunei
Ozun in plan național.
Art. 2. - Se aprobă proiectul acordului de parteneriat, anexă la prezenta hotărâre din
care face parte integrantă.
Art. 3. - Cu semnarea contractului de parteneriat se mandatează Primarul comunei
Ozun, dl. dr.Ráduly István.
Art. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul financiar contabil,
achiziţii publice, impozite şi taxe din cadrul Primăriei Comunei Ozun.
Ozun, la 17 mai 2018.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Zátyi Tibor

Difuzare:







1 ex. la dosar cu hotărâri
1 ex. contabilitate
1 ex. Prefecturii jud. Covasna
1 ex. Primar
1 ex. afisare

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

Anexa la HCL nr. 51/ 2018

ACORD DE PARTENERIAT
Cap.I. PARTILE
Art.1. Prezentul acord se încheie intre :
1.1. UAT Ozun, prin Consiliul Local Ozun, reprezentat prin Primar - dl.Ráduly István, cu sediul in
com. Ozun nr. 75, jud. Covasna, cod fiscal nr.4201910,
și
1.2. ASOCIAŢIA SPORTIVĂ VENUSZ OZUN, reprezentat prin dl. Magyarósi István, având
funcția de preşedinte al asociaţiei, cu sediul în com. Ozun str. Gabor Aron nr.104, CIF 31452073
Cap.II. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT
Art.2. Prezentul parteneriat are ca obiect: realizarea in comun de către părțile contractante, a
acțiunilor/ activităților din cadrul programului sportiv de utilitate publica ”Promovarea sportului de
performanta” si/sau a programului ”Sportul pentru toți”; asigurarea condițiilor organizatorice si
materiale pentru practicarea jocurilor sportive si/sau a disciplinelor individuale la nivel de
performanta, respectiv a sporturilor recreative; îmbunatatirea nivelului de performanta al sportivilor
juniori si/sau seniori din Asociaţia Sportivă Venusz Ozun; asigurarea creșterii din rândul tinerilor a
unor viitori sportivi de performanta in Comuna Ozun; atragerea unui număr cat mai mare de
practicanți din rândul populației din com. Ozun; promovarea imaginii Comunei Ozun in plan
național.
Cap. III. DURATA CONTRACTULUI
Art.3. Prezentul contract se încheie pe perioada mai 2018- mai 2023, începând cu data intrării in
vigoare a hotărârii de consiliu local prin care s-a aprobat parteneriatul, cu posibilitatea prelungirii
lui, prin acordul partilor.
Cap.IV. CONTRIBUTIA PARTILOR
Art.4.Contributia partilor contractante in cadrul parteneriatului, este următoarea:
4.1. Comuna Ozun contribuie în cadrul parteneriatului, cu următoarele:
1. Asigura folosința gratuita a obiectivelor cu destinație sportiva (terenuri de sport și baze sportive)
aflate in proprietate sau administrare, la solicitarea clubului sportiv/ asociatiei /organizatiei sportive,
pentru acțiunile sportive din calendarul sportiv, conform programării stabilite de comun acord.
4.2. Asociaţia Sportivă Venusz Ozun contribuie in cadrul parteneriatului, cu următoarele:
1. Promovează imaginea Comunei Ozun si a Consiliului Local Ozun prin inscripționarea vizibila pe
echipamentele de concurs, a insemnelor acestora, respectiv pe toate materialele promoţionale
aferente acțiunilor sportive şi evenimentele media;
2. Participa la acțiunile organizate de Consiliul Local Ozun la care este invitat, prin acțiuni sportive
demonstrative;
3. Prezinta la începutul fiecărui sezon competiţional, calendarul sportiv competitional şi întocmeste
programul de activitati derulate in cadrul obiectivelor sportive.

4. Reprogramează antrenamentele sau/si competițiile, la solicitarea Comunei Ozun în cazurile în
care acesta organizează acţiuni de interes pentru comunitate sau cu ocazia unor lucrări de investitii
si reparaţii curente la obiectivele sportive prevăzute la pct.4.1;
5. Respecta Regulamentul de ordine şi funcţionare al obiectivelor sportive prevăzute la pct.4.1;
6. Va realiza obligațiile legale care revin organizatorilor competitiilor sportive pentru prevenirea si
combaterea violentei in sport;
Cap.V. MODIFICAREA CONTRACTULUI
Art.5. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate
interveni numai prin acordul de voința exprimat al părților, prin act adițional.
Cap.VI. INCETAREA CONTRACTULUI
Art.6. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri :
a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;
b) înainte de expirarea termenului, prin acordul comun al celor doua părţi, la inițiativa uneia
dintre acestea;
c) prin reziliere de drept, fără punere in întârziere, pentru neîndeplinirea de către Asociaţia
Sportivă Venusz Ozun a obligaţiilor stipulate la art.4, pct.4.2.
Cap.VII. CLAUZE SPECIALE
Art.7. Comuna Ozun nu preia şi nu răspunde în niciun fel de eventualele debite sau obligaţii
financiare ori de altă natură ale Asociaţiei Sportive Venusz Ozun.
Cap.VIII. LITIGII
Art.8. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătura cu acest contract vor fi soluționate mai întâi
pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, acestea vor fi solutionate de instantele
de judecata competente.

Cap.IX. DISPOZIŢII FINALE
Art.9. Prevederile prezentului acord au putere deplină pentru părţi.
Art.10. Prezentul acord a fost încheiat in 2 exemplare, cate una pentru fiecare parte contractanta.
UAT COMUNA OZUN,
Prin primar,
Lect.univ.dr.Ráduly István

ASOCIAŢIA SPORTIVĂ VENUSZ OZUN
Prin președinte,
Magyarósi István

