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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea Actului adi ional la 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” 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” aprobat prin H.C.J. nr. 50/2011

Având în vedere Expunerea de motive a Vicepre edintelui Consiliului jude ean Maramure
i Raportul Direc iei juridice i administra ie public i avizele favorabile ale comisiei pentru

activit i economico - financiare i ale comisiei pentru protec ia mediului, turism, tineret i sport;
zând adresa comun  nr. 354/2012 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  Actul adi ional la 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;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Direc iei jude ene pentru Sport i Tineret;
- Clubului Sportiv Municipal „ tiin a Baia Mare”.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 30 voturi „pentru”, i o ab inere în edin a ordinar  a
Consiliului jude ean Maramure  din 21 martie 2012. Au fost prezen i 31 de consilieri jude eni din
totalul de 35 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 21 martie 2012
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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._______

ACT ADI IONAL LA
ACORDUL DE COLABORARE

 Luând în considerare solicitarea  Direc iei Jude ene pentru Sport i Tineret a jude ului
Maramure i a Clubului Sportiv Municipal ” tiin a Baia Mare”, transmis  nou  cu adresa
318/2011 privind completarea  acordului 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;

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 prezentului act adi ional la acordul  de colaborare aprobat prin
H.C.J. Nr. 50/2011:

I. Articolul 3 din Acordul de cooperare se modific i va avea urm torul con inut:  Obiectul
acestei colabor ri îl reprezint  asigurarea îndeplinirii condi iilor stabilite de Federa ia Român
de Rugby i International Rugby Boardpentru stadioanele pe care se desf oar  meciuri
oficiale din cadrul competi iilor interne i interna ionale prin:

- Achizi ionarea unei tribune mobile pentru asigurarea unui num r minim de 2000
locuri numerotate;

- Realizarea unei tabele electronice de marcaj;
- Acoperirea tribunei existente;
- Construirea unui tunel de acces pentru a facilita accesul sportivilor de la vestiar la

terenul de joc;
- Preg tirea i acoperirea suprafe ei de joc cu covor de gazon natural;
- Reabilitarea suprafe ei de joc pe terenul doi ( terenul de antrenament), în vederea

protej rii gazonului de pe terenul principal;
- Efectuarea de repara ii i amenaj ri la baza material  existent , necesare

desf ur rii în bune condi ii a procesului de preg tire i a desf ur rii
competi iilor oficiale.

II.     La articolul 6 punctul 6.1 litera b) se modific i va avea urm torul con inut. ” S  contribuie
cu suma de 900.000 lei la realizarea obiectivelor stabilite în Acordul de Colaborare , din care
600.000 lei în anul 2011 i 300.000 lei în anul 2012.”

III La articolul 7 punctul 7.2 se modific i va avea urm torul con inut: ”Consiliul Jude ean
Maramure  contribuie cu suma de 900.000 lei la realizarea obiectivelor Acordului de
Colaborare, sum  ce va fi alocat   pe baz  de contract dup  aprobarea i semnarea
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acordului în mod e alobat astfel : 600.000 lei în cursul anului 2011 i 300.000 lei în cursul
anului 2012 .

Cel lalte prevederi ale Acordului de Colaborare r mân neschimbate.

Semnaturi

Consiliul Jude ean Maramure              D.J.S.T. Maramure          C.S.M. Stiinta Baia Mare
_________________________                    ________________       ____________________


