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HOTARAREA NR.13/2018
privind asocierea comunei Baru prin Consiliul Local al Comunei Baru, cu Clubul Sportiv MASIBO, în
vederea organizării competiţiei sportive de Karate WKF pentru sportivi cu vârsta de la 5 ani în sus, în

data de 17 februarie 2018

Consiliul Local al Comunei Baru, judeţul Hunedoara,
Având în vedere:
1.proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.69/9/22.01.2018, iniţiat de primarul comunei, cu privire la

asocierea comunei Baru prin Consiliul Local al Comunei Baru, cu Clubul Sportiv MASIBO, în vederea
organizării competiţiei sportive de Karate WKF pentru sportivi cu vârsta de la 5 ani în sus, în data de 17
februarie 2018, proiect de act normativ care a fost supus dezbaterii publice şi pentru care nu s-au primit în
scris propuneri, sugestii sau opinii;

2.expunerea de motive care însoţeşte proiectul de hotărâre;
3rraportul compartimentului de resort pentru proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr.

\v/0/12/23.01.2018;
4.raportu1 comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului

public şi privat, urbanism şi realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, servicii şi comerţ a
consiliului local, înregistrat sub nr.71/20/09.02.2017 si al comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
sănătate, cultură, culte, sport, protecţie socială, înregistrat sub nr.7l/21/09.02.2017;

ţinând cont de prevederile:
- art.40 alin.(1) din Legea nr4273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare;
- art.3 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art.36 alin.(l), alin.(2) lit.d şi e, alin.(6) lit.a pct.6, alin.(7) lit.a, art.45 şi art.115

alin.(1) lit.b şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

hotărăşte:

Art.].- Se aprobă asocierea comunei Barn prin Consiliul Local al Comunei Baru, cu Clubul Sportiv
“ ţASIBO, în vederea organizării competiţiei sportive de Karate WKF pentru sportivi cu vârsta de la 5 ani în

\vfls, în data de 17 februarie 2018, conform contractului prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2 — Se aprobă alocarea sumei de 7000 lei din prevederile bugetului local al comunei Barn pe anul
2018, capitolul „Cultura”, subcapitolul „Servicii recreative şi sportive” pentru organizarea competiţiei
sportive prevăzută la articolul 1 .

Art.3 — Se mandatează domnul Răducanu Daniel, primarul Comunei Baru să semneze contractul de
asociere prevăzut la articolul 1.

Art. 4. - Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii
Legii Contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art45— Prezenta hotărâre se comunică: Primarului Comunei Baru, Prefectului Judeţului Hunedoara,
Clubului Sportiv MASIBO si biroului financiar—contabil, achiziţii publice, protecţia mediului, deservire,
urbanism şi amenajarea teritoriului, prevenire şi protecţie.

Pnesâedintédegşdmta,
: Contrasemnează,

Secretar,

%
Baru 09.022018
Vot deschis; Număr consilieriin funcţie: 11;Cvorum: 11; Voturi pentru: 11; Voturi împotrivă:0; Abţineri:O.
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Anexa la Hotărârea nr.l3/2018

Contract de asociere

I.IÎărţile contractante
I.Intre Comuna Baru prin Consiliul Local al Comunei Baru, reprezentat de primarul comunei, dl

Răducanu Daniel, mandatat prin Hotărârea consiliului local nr._/2018, cu sediul în Baru, str. „Prof. dr.
Şt.Gârbea” nr.222, având contul curent nr.R012TREZ37124870220 şi codul fiscal nr.4521427,
si

k.)

2. Clubul Sportiv MASIBO, cu sediul în municipiul Petroşani, str. ŞT.0. Iosif nr,11/3, CUI:
13592346, reprezentată prin d-na Tinca Alina, având iimcţia de preşedinte,

În baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Baru nr. _/2018, s-a încheiat prezentul contract, in
următoarele conditii:

“Obiectul contractului
Art.1, - Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea în scopul organizării competiţiei sportive

de de KarateWKF pentru sportivi cu vârsta de la 5 ani în sus, care va avea loc în data de 17 februarie 2018 în
comuna Baru.

III.Durata contractului
Art.2. * Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data de

3 1.12.2018.
\„! IV. Obligaţiile părţilor

Art.3 - Comuna Baru prin consiliul local se obligă:
a) să aloce din bugetul local pe anul 2018 suma de 7000 lei pentru organizarea competiţiei sportive;
b) să pună la dispoziţie Sala de sport Baru pentru desfăşurarea competiţiei sportive;
c) să asigure sonorizarea sălii de sport în care se va desfăşura competiţia;
d)să asigure asistenţa medicală pe perioada desfăşurării competiţiei sportive, sens în care va solicita

prezenţa unui echipaj SMURD între orele 1130 2030, în data de 17 februarie 2018;
i) să asigure menţinerea ordinii şi liniştii publice prin compartimentul Poliţia Locală Baru în

colaborare cu lucrătorii Postului de Poliţie Barn;
Art.4 * Clubul Sportiv MASIBO se obligă să asigure:
a) premierea sportivilor şi a cluburilor participante cu medalii, cupe şi diplome;
b)costurile de cazare si masă pentru sportivii participanti din afara ţarii;
c) costurile de arbitraj(indemnizaţiii, masa, cazare şi transport arbitri);
d) gărduleţe de împrejmuire a suprafeţei de concurs;
e) bannere;
0 boxe pentru antrenori;
V. Forţa majoră
Art.5 — Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă şi o dovedeşte, părţile fiind

obligate să—şi notifice reciproc evenimentul considerat forţă majoră în termen de 48 de ore de la data
producerii acestuia.



VI Litigii
Art.6— Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi soluţionate pe

cale amiabilă În cazulin care acest lucru este imposibil, va fi rezolvat prin instanţa de judecată

VII. Dispoziţii finale
Art.8. — Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi,

, data semnării lui.

Comuna Baru prin Clubul SportivMASIBO
Consiliul Local al Comunei Baru, Presedinte,

Primar. Tinca Alina
Daniel RADUCANU

Contrasemnează,

Baru 09.022018 a;Vot deschis, Număr consilieriin funcţie:1(23mell;Vtur1 pentru: 11; Voturi împotrivă:0; Abţineri:0.


