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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul jude ean Maramure , Direc ia

Jude ean  pentru Sport i Tineret a jude ului Maramure i Clubul Sportiv Municipal
tiin a Baia Mare” în vederea asigur rii condi iilor materiale pentru îndeplinirea cerin elor
minime necesare desf ur rii meciurilor oficiale ale echipei de rugby a Clubului Sportiv

Municipal „ tiin a Baia Mare”

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei juridice i administra ie public i avizele favorabile ale comisiei pentru protec ia
mediului, turism, tineret i sport, comisiei pentru activit i economico – financiare i comisiei
juridice i de disicplin

zând adresa comun  nr. 318/2011 a Direc iei Jude ene pentru Sport i Tineret a jude ului
Maramure i Clubul Sportiv Municipal „ tiin a Baia Mare”;

În baza prevederilor art. 20, alin. (1) lit.c) i ale art. 81, alin. (2) din Legea nr. 69/2000 a
educa iei fizice i sportului, cu modific rile i complet rile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (5) lit. a), punct 7 ale alin. (6) lit. a) i ale art. 97 din
Legea nr. 215/ 2001 a administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se aprob  Acordul de colaborare între Consiliul jude ean Maramure , Direc ia
Jude ean  pentru Sport i Tineret a jude ului Maramure i Clubul Sportiv Municipal „ tiin a Baia
Mare” conform anexei care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art. 2. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Direc iei Economice;
- Direc iei jude ene pentru Sport i Tineret;
- Clubului Sportiv Municipal „ tiin a Baia Mare”;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din data de 21 aprilie 2011. Au fost prezenti  35 consilieri jude eni (total
consilieri jude eni – 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 21 aprilie 2011
Nr. 50
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Consiliul Jude ean Maramure  D.J.S.T Maramure   C.S.M. tiin a Baia Mare
Înregistrat sub Nr._____  Înregistrat sub Nr.______ Înregistrat sub Nr._____

Acord de Colaborare

 Luând în considerare propunerea Direc iei Jude ende pentru Sport i Tineret a jude ului
Maramure i a Clubului Sportiv Municipal ” tiin a Baia Mare” , transmis  nou  cu adresa
318/2011, privind încheierea unui acord de colaborare cu Consiliul Jude ean Maramure  în vederea
asigur rii condi iilor materiale pentru îndeplinirea cerin elor minime necesare desf ur rii
meciurilor oficiale ale echipei de rugby a clubului;

inând cont de rezultatele deosebite ob inute în competi iile interne i interna ionale astfel:
- campioan  na ional  în sezoanele competi ionale 2009 i 2010;
- câ tig toare a Cupei României în anul 2010;
- câ tig toare a Cupei Europei Centrale i de Est;
- câ tig toare a  Supercupei Europei Centrale i de Est în anul 2010.
Pe baza  prevederilor art. 20 alin. (1) litera c) i a art. 81 alin. (2) din legea nr. 69/2000 a

educa iei fizice i sportului, cu modific rile i complet rile ulterioare, precum i a art. 91 alin. (5)
lit. a) punct 7 i alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale, republicat ,
cu modific rile i complet rile ulterioare.

Art. 1. P rtile
1.1. CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE   cu sediul în Baia Mare str. Gheorghe

incai nr. 46, reprezentat prin Mircea Man în calitate de pre edinte,
1.2. DIREC IA JUDE EAN  PENTRU SPORT I TINERET MARAMURE   cu

sediul în Baia Mare, Bulevardul Unirii nr. 14, reprezentat  prin Corneliu S voiu în calitate de
director,

1.3 CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BAIA MARE cu sediul în Baia Mare, B-dul
Unirii nr. 14A.   reprezentat prin Andrei Sorin Ovidiu în calitate de director general au convenit
încheierea prezentului acord de colaborare:

Art. 2. Scopul Acordului de colaborare
Prin semnarea prezentului, p ile î i exprim  acordul de colaborare în vederea asigur rii

condi iilor materiale necesare desf ur rii meciurilor oficiale a echipei de rugby C.S.M. tiin a Baia
Mare pe stadionul ”Lasc r Ghine ” teren ce se afl  în proprietatea public  a statului român, în
administrarea D.J.S.T. Maramure  , închiriat C.S.M. Baia Mare.

Art. 3. Obiectul
Obiectul acestei colabor ri îl reprezint  asigurarea îndeplinirii condi iilor stabilite de

Federa ia Român  de Rugby i International Rugby Board pentru stadioanele pe care se desf oar
meciuri oficiale în cadrul competi iilor interne i interna ionale, prin achizi ionarea unei tribune
mobile pentru asigurarea unui num r minim de 2.000 locuri pe scaune numerotate, realizarea unei
tabele electronice de marcaj i acoperirea tribunei existente.

Art. 4.  Principiile de buna practica ale colabor rii
4.1 P ile trebuie sa contribuie la realizarea obiectivului stabilit si sa isi asume rolul lor in

cadrul proiectului, a a cum este definit in cadrul acestui Acord de Colaborare.
4.2 P ile trebuie sa se consulte in mod regulat si sa se informeze asupra tuturor aspectelor

privind activitatea ce face obiectul Acordului de colaborare.
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4.3 P ile trebuie s  desfasoare activitatile cu profesionalism, eficien i eficacitate,
respectând dispozi iile legale privind realizarea lucr rilor publice.

Art. 5.  Durata acordului
5.1 Acordul de Colaborare  intr  în vigoare dup  semnarea sa de c tre toate p ile.
5.2. P ile se oblig  s  deruleze prezentul Acord de Colaborare pe o perioada de cel putin 2

ani de la data intrarii in vigoare.

Art. 6. Drepturi si obligatii ale partenerilor
6.1 Drepturile i obligatiile Consiliului Jude ean Maramure

   a) S  colaboreze cu D.J.S.T Maramure i C.S.M. tiin a Baia Mare i s  sprijine
derularea în bune conditii a activitatii pe toat  durata derularii Acordului de Colaborare;

b) S  contribuie cu suma de 600.000 lei la realizarea obiectivelor stabilite în
Acordul de Colaborare;

c) S  beneficieze de popularizarea contribu iei sale la realizarea obiectivelor
Acordului de Colaborare prin mijloace publicitare expuse la Stadionul ”Lasc r Ghine ” cât i prin
alte material publicitare realizate de C.S.M. tiin a Baia Mare comunice partenerului secundar orice
eveniment intervenit în derularea activitatii desfasurate conform prezentului Acord de parteneriat.

6.2. Drepturile i obliga iile D.J.S.T. Maramure i ale C.S.M. tiin a Baia Mare
            a) S  realizeze în termen de ___luni obiectivele stabilite în cadrul Acordului de

Colaborare cu respectarea dispozi iilor legale privind achizi iile publice;
            b) S  asigure între inerea, exploatarea i repara iile necesare la dot rile realizate în

vederea men inerii lor în func iune i asigur rii condi iilor de desf urare a competi iilor sportive;
            c) S  utilizeze bunurile achizi ionate sau lucr rile realizate numai în scopul stabilit în

prezentul Acord de Colaborare. Orice schimbare a destina iei acestor bunuri sau lucr ri se va putea
face numai cu acordul Consiliului Jude ean Maramure ;

d) S  comunice Consiliului Jude ean Maramure  orice eveniment intervenit în
derularea activitatii desfasurate conform Acordului de Colaborare.

           e) S  asigure publicitatea privind contribu ia Consiliului Jude ean Maramure  la
realizarea obiectivelor cuprinse în prezentul Acord de Colaborare

Art. 7. R spunderea p ilor
   7.1. Direc ia Jude ean  pentru Tineret i Sport Maramure i C.S.M tiin a Baia Mare

sunt  raspunzatoare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Acordul de Colaborare.
7.2. Consiliul Jude ean Maramure  contribuie cu suma de 600.000 lei la realizarea

obiectivelor Acordului de Colaborare, sum  ce va fi alocat   pe baz  de contract dup  aprobarea i
semnarea acordului .

Art 8. Legea aplicabil
Prezentului Acord i se vor aplica i va fi interpretat în conformitate cu dispozi iile Legii nr.

215/2001 a administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,
Legii nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modific rile i complet rile ulterioare, Legii
nr. 69/2000 a educa iei fizice i sportului cu modific rile i complet rile ulterioare.

Art. 9. Litigii
 Orice disputa care poate lua nastere din sau în legatur  cu prezentul Acord va fi solu ionat
pe calea negocierilor între Parti, iar în situatia în care acestea nu ajung la niciun acord privind
solutionarea acestei dispute, aceasta va fi solutionata de instantele competente.
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Art.10. Dispozi ii  finale
  P ile garanteaz  ca reprezentan ii ale c ror semnaturi apar mai jos au fost investi i cu toate
puterile legale de a semna i executa prezentul Acord de Colaborare.

Prezentul Acord a fost întocmit i semnat la ..... astazi, [............................ ] în 3 exemplare
originale, în limba romana, cate unul pentru fiecare parte toate având aceea i valoare legal .

Semnaturi

Consiliul Jude ean Maramure     D.J.S.T. Maramre   C.S.M. Stiinta Baia Mare


