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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 120275 din 17.03.2021                    PROIECT AVIZAT 

      SECRETARUL GENERAL  
                                                                                            AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                              NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

 
 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind asocierea dintre Municipiul Bacău și Asociatia Județeană de Fotbal Bacău, precum și 
punerea la dispoziție cu titlu gratuit a spațiului situat în incinta PT nr. 5 din Aleea Ghioceilor 

nr. 3-5 Bacău   

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Având în vedere: 
 Adresa nr.108872/04.02.2021 emisă de  Asociația Județeană de Fotbal 

Bacău, prin care solicită asocierea cu Municipiul Bacău; 
 Referatul nr. 118108/ 10.03.2021, întocmit de Direcția Arhitect-Șef-

Compartiment Administrare și Inventariere Patrimoniu cu propunerea de asociere a 
Municipiului Bacău cu Asociația Județeană de Fotbal Bacău; 

 Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 120436/ 
17.03.2021 ; 

 Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 
120438/2/17.03.2021; 

 Raportul Direcției Arhitect-Șef, înregistrat cu nr. 120438/2/17.03.2021 ;                   
 Prevederile art. 3 alin.(1) și (2) din Legea Educație Naționale nr. 69/2000 

a educației fizice și sportului, modificată și completată; 
 Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit.ʺaʺ, art. 197 

alin. (1), art. 243  alin. (1)  lit.ʺaʺ și ʺbʺ din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ, modificată și completată; 
 În temeiul art. 129  alin. (2)  lit.ʺeʺ și alin. (9) lit.ʺaʺ  din OUG nr. 57/ 2019 
privind Codul Administrativ, modificată și completată: 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

  ART. 1 - Se aprobă asocierea dintre Municipiul Bacău și Asociatia Județeană de Fotbal 
Bacău în vederea finanțării și realizării în comun de activități, servicii și proiecte pentru 
susținerea unor echipe de fotbal, din cadrul unităților de învățământ, care vor activa atât 
în cadrul competițiilor naționale cat și internaționale. 
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ART. 2 – Contribuția Municipiului Bacău la activitățile menționate la ART.1, constă în 
punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, pentru o perioadă de 5 ani, a spațiului aflat în 
domeniul public al municipiului Bacău, în suprafață utilă de 143,42 mp situat în incinta 
P.T. nr. 5 din Bacău, Aleea. Ghioceilor nr. 3 – 5,  delimitat conform planului de 
situație, Anexa 1 parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
ART.3 - Se aprobă Contractul de asociere, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
  
ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri prin Direcția Arhitect- Șef –Compartiment Administrare și Inventariere 
Patrimoniu . 
  
ART.5- Prezenta hotărâre va fi comunicată către Compartiment Administrare și 
Inventariere Patrimoniu, Direcției Economice și Asociația Județeană de Fotbal. 
 
ART.6 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se 
comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea 
legalității. 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.S/DS-I-A-2/ex.1 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU             Anexa nr.2 la  

Proiectul de hotarâre nr. 120275/17.03.2021 
 
 
                                                          CONTRACT DE ASOCIERE  
                                                            Nr.................../...................... 
 
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, judeţul Bacau , având contul nr. 
R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 
4278337, reprezentată prin Primar LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU  
si 
ASOCIAŢIA  JUDEȚEANĂ DE FOTBAL BACĂU persoană juridică română cu sediul în 
mun.Bacău, str. Jud.Bacău, având CIF, telefon,  cu sediul în Bacău, str.............., având contul nr
   deschis la 
 , Cod Fiscal  , reprezentată prin Cristian Sava, având funcţia de președinte  
 
Au convenit in temeiul prevederilor 
• Art. 129 alin.(2) lit.”e” şi alin.(9) lit.”a” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, ale art. 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179, 1270 şi următoarele Cod 
Civil 
• Art. 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanţele publice Locale actualizata 
• Hotarare Consiliu Local nr  
 
la incheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze: 
 
 OBIECTUL CONTRACTULUI 
I.  
Art.1 - Obiectul prezentului contract îl reprezintă asocierea Municipiului Bacău cu Asociaţi 
Judeţeană de Fotbal Bacău, fără a constitui o nouă persoană juridică, pentru susţinerea şi 
promovarea mişcării sportive de performanţă, prin finanţarea şi realizarea în comun de activităţi, 
servicii şi proiecte care să permită funcţionarea în condiţii optime  a echipelor de  fotbal în 
Municipiul Bacău, care va activa atât în cadrul ligilor de fotbal ale României, cat şi în cadrul 
competiţiilor internaţionale. 
Spatiul situat în incinta P.T. nr.5, proprietatea Municipiului Bacău, poate fi utilizat atât ca sediu 
administrativ cât și pentru  evenimentele oficial programate de către federaţiile naţionale sau ligile 
profesioniste, instruirea și pregătirea arbitrilor și antrenorilor licențiați, organizarea cursurilor 
pentru profesorii de sport în vederea obținerii licenței C UEFA, întâlnirile internaționale  cu privire 
la participarea unor tineri liceeni la cel mai mare festival de tineret si sport din Europa, întâlniri de 
lucru între membrii comisiei tehnice  din cadrul A.J.F. Bacău și profesorii de la școlile și liceele 
din municipiul Bacău, pentru şedinţele tactice de antrenament ale sportivilor, tragerea la sorți, 
tintarul intrecerilor, centrele de conferinţă, amplasarea echipamentelor de televiziune, ziare, 
activităţi de catering şi promovare, muzeul echipei , etc. 
 
II. DURATA CONTRACTULUI 
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Art. 2 - Prezentul contract de asociere se încheie pe o durată de ani, începând cu data 
semnării sale, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părţilor prin act adiţional. 
 
 
III. APORTUL MUNICIPIULUI  Bacău 
Art. 3 - în vederea realizării obiectului prezentului contract, Municipiul Bacău va pune la 
dispoziţia Asociaţiei Judeţene de Fotbal Bacău  suprafaţa utilă de 143,42mp situat în incinta 
P.T. nr.5 din Bacău, str.  Al.Ghioceilor nr.3-5 aflat în domeniul public al municipiului Bacău,  în 
baza unui proces verbal de predare-primire care se va încheia în acest sens.,anexă la prezentul 
contract.  
IV. APORTUL Asociaţiei Judeténe de Fotbal Bacau 
 
Art. 4 - Aportul Asociaţiei Judetene de Fotbal Bacau constă în:  

(i) fonduri băneşti din veniturile asociaţiei,; 
(ii) fonduri din publicitate şi din alte surse realizate în legătură cu meciurile disputate  sau cu 

alte acţiuni legate de aceasta;  
(iii) drepturile federative pentru: jucătorii legitimaţi la echipa de fotbal, copiii,  juniorii, 

seniori, care au convenţii/contracte încheiate cu Asociaţia Judeteana de Fotbal Bacau 
pentru fotbal;  

(iv) autorizarea care dă dreptul echipelor de fotbal să activeze în liga de fotbal;  
(v) activităţile de organizare a competiíilor  de fotbal şi înscrierea  în competiţiile sportive;  
(vi) asigurarea participării individuale sau colective (a echipelor de fotbal) a sportivilor la 

competiţiile sau campionatele organizate de federaţiile naţionale sau ligile profesioniste. 
 
 
V. DREPTURILE MUNICIPIULUI BACĂU 
Art. 6 - Municipiul Bacău are următoarele drepturi:  

(i) să păstreze dreptul de proprietate exclusivă asupra spaţíului, în suprafaţă de 143,42mp, 
situat în incinta  P.T. nr.5 din Bacău, str.Al.Ghioceilor 3-5, astfel cum a fost identificat 
prin procesul - verbal de predare; 

(ii) să urmărească şi să verifice menţinerea şi respectarea destinaţiei spaţiului în vederea 
realizării obiectului asocierii; 

(iii) să solicite şi să verifice modul de realizare a obiectului asocierii şi îndeplinirea 
obligaţiilor care revin asociaţilor, prin intermediul unei persoane cadrul aparatului de 
specialitate al primarului; 

 
OBLIGAŢIILE MUNICIPIULUI  BACĂU 
Art.7 - Municipiul Bacău are următoarele obligaţii: 

(i) să pună la dispoziţia Asociaţiei Judeţene de Fotbal Bacău, spaţiul, în suprafaţă de 
143,42mp, situat în incinta P.T. nr.5 din Bacău, str.Al.Ghioceilor nr.3-5 şi să asigure 
folosinţa netulburată a acestuia pe întreaga perioadă a contractului de asociere; 

(ii) să îşi dea prompt acordul pentru emiterea oricărui act necesar sau util executării conforme a 
acestui contract; 

(iii) să întreprindă tot ceea ce este necesar pentru a asigura în mod constant Asociaţiei 
Judeţene de Fotbal Bacău folosinţa liniştită şi utilă a bunului apórtat, fiind dator să se 
abţină de la orice fapt care ar împiedica, diminua sau stânjeni o asemenea folosinţă; 

(iv) să garanteze pentru bunul aportat în condiţiile prevăzute de lege pentru locator şi să apere 
Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bacău de orice tulburare de drept; 
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(v) să îşi dea prompt acordul, atunci când se impune, pentru orice act sau fapt necesar pentru 

exercitarea drepturilor şi executarea obligaţiilor prevăzute în acest contract pentru 
celelalte părţi. 

 
VI. DREPTURILE Asociaţiei  Judeţene de Fotbal Bacău 
Art.8 - Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bacău are dreptul:  
(i) să folosească spaţiul primit  ca sediu administrativ și pentru desfăşurarea activităţilor sportive 
conform obiectului prezentului contract de asociere, respectiv pentru:  
* instruirea și pregătirea arbitrilor și antrenorilor licențiați, 
* organizarea cursurilor pentru profesorii de sport în vederea obținerii licenței C UEFA,  
* întâlnirile internaționale  cu privire la participarea unor tineri liceeni la cel mai mare festival de 
tineret si sport din Europa, 
* se vor organiza ședințe ce fac obiectul competițiilor organizate la nivelul municipiului Bacău,  
* întâlniri de lucru între membrii comisiei tehnice  din cadrul A.J.F. Bacău și profesorii de la 
școlile și liceele din municipiul Bacău, 
* tragerea la sorți, tintarul intrecerilor, 
* conferinte de presă. 
 (ii) să exploateze veniturile provenite în urma desfăşurării unor activităţi de atragere de fonduri, 
inclusiv prin utilizarea numelui, a emblemei, a siglei; 
 
VII. OBLIGAŢIILE Asociaţiei  Judeţene de Fotbal Bacău 
Art. 9 - Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bacău are, pe durata acestui contract, următoarele 
obligaţii:  

(i) să folosească spaţiul, în suprafaţă de 143,42mp, situat în incinta P.T. nr.5 din Bacău, 
str.Al.Ghioceilor nr.3-5  potrivit destinaţiei şi scopului pentru care a fost încheiat 
prezentul contract şi să asigure paza acestuia; 

(ii) să susţină financiar, conform veniturilor obţinute şi a fondurilor proprii cheltuielile ce 
asigură întreţinerea şi funcţionarea reţelelor de utilităţi (electrice, telefonie, internet, 
iluminat public, căldură); 

(iii) să efectueze plata taxelor către organismele sportive, a taxelor şi a impozitelor aferente 
veniturilor realizate de asociaţie în urma asocierii şi a cheltuielilor efectuate de aceasta; 

(iv) să ţină separat contabilitatea proprie, a veniturilor şi a cheltuielilor; 
(v) să păstreze destinaţia bunului aportat de Municipiul Bacău pentru organizarea activităţilor 

sportive ce fac obiectul prezentului contract sau pentru diverse evenimente legate de 
activitatea asociaţiei; 

(vi) să depună toate diligentele pentru obţinerea autorizaţiilor necesare funcţionării; 
(vii) să folosească bunul aportat de Municipiul Bacău ca un bun gospodar; 
(viii) să respecte actele şi hotărârile Consiliului Local al municipiului Bacău şi ale Primarului 

municipiului Bacău cu privire la bunul aportat de Municipiul Bacău, până la încetarea 
aplicabilităţii acestora; 

(ix) să folosească însemnele Municipiului Bacău în scop publicitar la toate evenimentele la 
care participă atat în municipiul Bacău cât şi în alte locaţii din ţară sau din străinătate; 

(x) să efectueze investiţiile necesare amenajării şi dotării spaţiului din buget propriu. 
 
VIII. MENŢINEREA OBIECTULUI ASOCIERII. 
Art. 12 - Părţile convin că vor acţiona şi vor depune toate diligenţele necesare pentru realizarea şi 
menţinerea obiectului prezentului contract de asociere.  
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IX. ALTE CLAUZE. 
Art. 13 - Părţile convin că, după constituirea Asocierii, potrivit intenţiilor din acest contract, 
Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bacău va beneficia de spaţiul deţinut de Municipiul Bacău, astfel 
cum s-a convenit prin acest contract. 
Art.14 - Părţile convin că bunul aportat de Municipiul Bacău poate fi, în principiu, reparat şi 
modernizat, prin reconstruire, extindere, modificare sau, după caz, înlocuire şi adaptare, în vederea 
asigurării celor mai bune condiţii  din bugetul propriu al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Bacău, cu 
aprobarea prealabilă a proprietarului bunului. 
Art.15 - Orice intenţie a Municipiului Bacău de a demara acte de reparaţii majore, reconstrucţie, 
extindere sau modernizare în orice mod a bunului aportat prin acest contract va fi notificată în scris 
către celelalte părţi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu 30 (treizeci) de zile 
înainte de adoptarea oricărei hotărâri în acest sens. 
Art. 16 - În cazul în care se va trece la reparaţia, reconstrucţia, extinderea sau modernizarea în 
orice mod a bunului aportat de Municipiul Bacău părţile vor acţiona pentru a asigura toate sursele 
şi avizele necesare. 
Art. 17 - Cu excepţia acordului scris şi prealabil al părţilor, dreptul de folosinţă transmis de 
Municipiul Bacău exclude utilizarea în acelaşi mod a spaţiului de orice altă asociaţie sportivă/club 
sportiv. 
Art. 18 - În cazul în care Municipiul Bacău intenţionează să execute orice fel de lucrări 
semnificative ca amploare asupra bunului, va notifica în scris Asociaţia Judeteană de Fotbal 
Bacău, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, trimisă cu cel puţin 7 (şapte) zile 
înainte de aprobarea efectuării  lucrărilor. 
 
X. MODIFICAREA CONTRACTULUI 
Art. 19 - Prezentul contract poate fi modificat de către părţi numai prin act adiţional la acesta, 
semnat de către reprezentanţii autorizaţi ai acestora. 
 
XI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
Art.20 - Prezentul contract încetează în următoarele condiţii:  
(a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; 
(b) prin acordul scris al părţilor. 
Art. 21 - Prezentul contract nu va putea fi reziliat pentru neexecutarea obligaţiilor prevăzute aici 
când neexecutarea este de mică însemnătate şi nu afectează realizarea obiectului prezentului 
contract. 
 
XII. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT 
Art.22 - În înţelesul prezentului contract, forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, 
absolut invincibil şi inevitabil. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici 
împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs. Forţa 
majoră şi cazul fortuit exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau 
cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Survenienţa forţei majore şi a cazului 
fortuit vor fi comunicate celeilalte părţi în termen de cel mult 3 (trei) zile de la data la care partea 
împiedicată să execute corespunzător obligaţia putea face comunicarea în condiţiile date. 
 
Art.23 - Părţile răspund pentru prejudiciul material cauzat celorlalte părţi printr-o faptă săvârşită 
cu intenţie sau din culpă. 
 
XIII. LITIGIILE-INSTANŢA 
Art. 24 - Litigiile născute din interpretarea sau executarea prezentului contract se vor soluţiona de 
către instanţele de judecată competente din Bacău.  
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Înainte de a acţiona în justiţie, fiecare parte are obligaţia de a convoca la conciliere celelalte părţi în 
vederea soluţionării amiabile a disputei.  
Convocarea la conciliere şi întâlnirea vor urma procedura prevăzută de legea în vigoare pentru 
concilierea directă, iar în cazul în care aceasta nu mai există, partea va face convocarea la întâlnire 
astfel încât data întâlnirii să fie fixată cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile după data primirii de 
către cealaltă parte a adresei de comunicare, împreună cu documentele necesare pentru cunoaşterea 
pretenţiilor părţii care face convocarea, exceptând documentele posesia părţii. 
 
XIV. NOTIFICĂRI ŞI COMUNICĂRI 
Art. 25 - Notificările sau comunicările dintre părţi se vor face prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire la adresele acestora menţionate în introducerea contractului, prin fax, e-mail 
la numerele menţionate în contract. 
Art.26 - Notificările sau comunicările dintre părţi cu caracter litigios, respectiv cele care se referă 
la o dispută de orice fel între părţi ori la neexecutarea obligaţiilor/executarea neconformă a 
obligaţiilor din acest contract, se vor face exclusiv prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire. 
Art. 27 - Fiecare parte poate, prin notificarea celeilalte părţi cu cel puţin 10 (zece) zile înainte, să 
îşi schimbe adresa precizată anterior. 
 
XV. AUTORIZARE SEMNATARI 
Art. 30 - Semnatarii prezentului contract declară că au capacitatea legală şi toate autorizările 
necesare pentru a încheia valabil acest contract, respectiv pentru a asuma obligaţiile prevăzute aici, 
în numele şi pe seama părţii pe care o reprezintă. în mod explicit, fiecare semnatar arată că, pentru 
încheierea valabilă a acestui contract, nu este necesară altă autorizare sau aprobarea dată de către 
un organ de conducere al persoanei pe care o reprezintă şi nici îndeplinirea altei formalităţi care ar 
face contractul sau o parte a acestuia ineficient legal. 
Prezentul contract de asociere este asimilat actului administrativ conform Legii 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare şi sa încheiat astăzi .............
 2021, în 2 (două) exemplare originale, având aceeaşi forţă de drept, asigurându-se câte un 
exemplar original pentru fiecare parte. 
      Municipiul Bacău                                                              Asociația Județeană de Fotbal Bacău
  
                    Prin                                                                                          prin 
                PRIMAR       PRESEDINTE 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU            CRISTIAN SAVA 
 
DIRECTOR DIRECTIA JURIDICA 
 
DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA 
 
DIRECTIA ARHITECT SEF 
DIRECTOR EXECUTIV ADJ. 
IONEL-IULIAN STAN 
_____________________________________________________________________________
  
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                       DIRECTOR EXECUTIV ADJ. 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                                          IONEL-IULIAN STAN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 120436/ 17.03.2021 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind asocierea dintre Municipiul Bacău și Asociatia 
Județeană de Fotbal Bacău, precum și punerea la dispoziție cu titlu gratuit a 
spațiului situat în incinta PT nr. 5 din Aleea Ghioceilor nr. 3-5 Bacău   
 

Asociaţia Județeană de Fotbal Bacău  este persoană juridică de drept privat, de 
utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop lucrativ, care în 
ultimii ani a derulat mai multe acțiuni la nivelul câtorva școli din municipiul Bacău.  

Datorită parteneriatului internațional pe care îl deține cu Asociația Regională de 
Fotbal din Westfalia, în jur de 40 de tineri de la scolile și liceele din Bacău au participat, 
în mai multe etape, ca reprezentanți ai României, la cel mai mare festival de tineret și 
sport din Europa și au beneficiat de stagii de pregătire și cunoaștere la Centrul de 
Formare și Pregătire al Federației Germane de Fotbal. 

Prin asocierea dintre Municipiul Bacău și Asociația Județeană de Fotbal se 
urmărește se urmăreşte sprijinirea atât a copiilor talentați cât și pe cei dornici de mişcare 
și de îmbunățire a condiţiei fizice, precum și acela de iniţiere a copiilor în tainele 
fotbalului, precum și organizarea și coordonarea de activitati pentru a atinge marea 
performanță în fotbal, prin participarea la competiţii sportive naționale și internaționale. 

Obiectivele asocierii constau în: 
-punerea la dispoziție, în mod gratuit, a spațiului situat în incinta PT nr.5 din 

Bacău, str.Aleea Ghioeilor nr. 3 – 5, către Asociația Județeană de Fotbal Bacău; 
-sprijinirea grupelor de juniori și seniori în vederea participării în bune condiţii la 

turnee și competiţii din țară și străinătate; 
-instruirea copiilor de a pătrunde în tainele acestui sport, ajungând la performanța 

de a câștiga turnee la nivel local, naţional și internaţional; 
-dezvoltarea individuală, instruirea copiilor și o pregătire tactică foarte buna; 
-formarea unor grupe de copii cu aceeaşi vârstă; 
-formarea unor echipe competitive dar și menţinerea unei stări optime de 

sănătate; 
-dezvoltarea unui corp frumos și armonios pentru fiecare copil. 
Spațiul pus la dispoziție va fi folosit în vederea : 
-instruirii și pregătirii arbitrilor și antrenorilor licențiați; 
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-organizării cursurilor pentru profesorii de sport în vederea obținerii licenței C 

UEFA; 
-întâlnirilor internaționale  cu privire la participarea unor tineri liceeni la cel mai 

mare festival de tineret si sport din Europa, 
-organizării ședințelor ce fac obiectul competițiilor organizate la nivelul 

municipiului Bacău,  
-întâlnirilor de lucru între membrii comisiei tehnice  din cadrul A.J.F. Bacău și 

profesorii de la școlile și liceele din municipiul Bacău, 
-tragererii la sorți, țintarul întrecerilor; 
-conferințelor de presă. 
 

   

 Față de cele prezentate anterior, rog autoritatea deliberativă să hotărască. 

 
                                     PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
       LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.O.P. ,C.S/DS-I-A-2/ex.1 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL  MUNICIPIULUI BACĂU 
ARHITECT SEF 
COMPARTIMENT ADMINISTRARE SI INVENTARIERE PATRIMONIU 
Nr. 120438/2/17.03.2021 
 

 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind asocierea dintre Municipiul Bacău  și Asociația 
Județeană de Fotbal Bacău, precum și punerea la dispoziție cu titlu gratuit a spaţiului 

situat în incinta PT nr.5 din Aleea Ghioceilor 3-5 Bacău 
 
 

  

 Consiliul local hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane 

juridice române sau străine, în vederea finanţării si realizării in comun a unor acţiuni, 

lucrări, servicii sau proiecte de interes public local. 

 Prin proiectul de hotărâre se propune asocierea municipiului Bacău cu Asociația 

Județeană de Fotbal Bacău  în vederea susținerii activității sportive în general și a 

fotbalului, în special, atât în competiţiile naționale cât și în cele internaționale  prin 

punerea la dispoziție a spațiului situat în incinta P.T. nr.5 din bacău, str.Al.Ghioceilor 3-

5.  

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 

IONEL-IULIAN STAN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 
Nr. 120438/1/17.03.2021 
 
 

Raport 
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului la proiectul de hotărâre privind asocierea dintre Municipiul Bacău și Asociatia 
Județeană de Fotbal Bacău, precum și punerea la dispoziție cu titlu gratuit a spațiului situat în 

incinta PT nr. 5 din Aleea Ghioceilor nr. 3-5 Bacău   
 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 
-Prevederilor art. 3 alin.(1) și (2) din Legea Educație Naționale nr. 69/2000 a educației fizice și 

sportului, modificată și completată, care precizează: 
Art.3 (1) Autoritatile administratiei publice, unitatile si institutiile de invatamant, institutiile sportive, 
precum si organismele neguvernamentale de profil au obligatia sa sprijine sportul pentru toti si sportul 
de performanta si sa asigure conditiile organizatorice si materiale de practicare a educatiei fizice si 
sportului in comunitatile locale. 
    (2) Autoritatile administratiei publice si institutiile prevazute la alin. (1) au obligatia sa asigure, cu 
prioritate, copiilor de varsta prescolara, tinerilor si persoanelor in varsta conditii pentru practicarea 
exercitiului fizic, in vederea integrarii sociale 
-Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), art. 196 alin. (1) lit ʺaʺ, art. 197 alin. (1), art. 243 alin. (1) lit. 
ʺaʺ și ʺbʺ din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată, care 
precizează: 
Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele 
de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale. 
    (3) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea 
în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, 
depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al 
şedinţei. 
Art.154 (1) Primarul asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a 
prevederilor Constitutiei, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui Romaniei, 
a ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local. Primarul dispune masurile 
necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale 
ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, a 
dispozitiilor presedintelui consiliului judetean, precum si a hotărârilor consiliului județean, in 
conditiile legii. 
Art. 196 (1) In exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale adoptă sau 
emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează: 
    a) consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri. 
Art. 197 (1) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică actele 
administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucrătoare de la data 
adoptării, respectiv emiterii. 
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Art. 243 (1) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în 
condiţiile legii, următoarele atribuţii: 

a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, 
respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale 
consiliului judeţean, după caz. 

    b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean Hotărârea Guvernului sau 
a consiliului județean. 
-Prevederilor art. 129  alin. (2)  lit.ʺeʺ și alin. (9)  lit. ʺaʺ  din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ, modificată și completată, care precizează: 
Art. 129 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 
e) atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern. 
(9)  In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e), consiliul local: 
    a) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in 
vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public 
local. 
 
- şi poate fi supus spre dezbatere. 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
CIPRIAN FANTAZA 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 120438/ 17.03.2021  

 

 

                                                   CĂTRE 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

 DIRECȚIA ARHITECT-ȘEF- Compartiment Administrare și Inventariere Patrimoniu 

 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 

57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată, vă informăm că v-a 

fost transmis pe e-mail proiectul de hotărâre privind asocierea dintre Municipiul Bacău 

și Asociatia Județeană de Fotbal Bacău, precum și punerea la dispoziție cu titlu gratuit 

a spațiului situat în incinta PT nr. 5 din Aleea Ghioceilor nr. 3-5 Bacău  , în vederea 

analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data de 

17.03.2021 să le depuneți în format letric la Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

 

PRIMARULMUNICIPIULUI BACĂU   SECRETARUL GENERAL            
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                AL MUNICIPIULUI BACĂU 
                                                                                    NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU                                      APROBAT,                         
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU                                       PRIMAR 
ARHITECT ȘEF                             LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
Compartiment Administrare și Inventariere Patrimoniu 
Nr. 118108/10.03.2021 
   
          
 
 
 
                                       

R E F E R A T  
 
 

Prin adresa Asociaţiei Județene de Fotbal Bacău  înregistrată la instituţia noastră 
cu nr.108872/04.02.20212, se solicită sprijinul Municipiului Bacau in asigurarea 
spațiului situat în incinta PT nr.5 din str.Aleea Ghioceilor nr. 3 – 5 necesar pentru 
proiectele și competițiile sportive desfășurate la nivel de copii,  juniori și seniori în 
Municipiul Bacău, atât pe plan local cât și internațional.  

Asociaţia Județeană de Fotbal  Bacău este o structură sportivă  care urmăreşte să 
sprijine fotbalul juvenil și își desfășoară activitatea la nivelul juniorilor în competiţii 
organizate în diferite oraşe din Romania, în străinătate, cât și în competiţiile de copii si 
juniori organizate de Federaţia Română de Fotbal, fiind singura asociație de ramură din 
județul Bacău. 

Fiecare sport, practicat constant, alături de antrenori sau pedagogi și într-un 
mediu adecvat, influenţează formarea unor caractere pozitive și puternice. Fotbalul este 
un joc special (practicat însă din ce în ce mai puţin de copii), prin simplitatea regulilor 
și spațiilor unde se poate juca, prin natura efortului combinat, dar și prin veniturile pe 
care le pot obţine jucătorii seriosi și pasionaţii (nu neapărat talentați). 

Prin acest proiect se urmăreşte sprijinirea atât a copiilor talentați cât și pe cei 
dornici de mişcare și de îmbunățire a condiţiei fizice, precum și acela de iniţiere a 
copiilor în tainele fotbalului, precum și organizarea și coordonarea de activitati pentru a 
atinge marea performanță în fotbal, prin participarea la competiţii sportive. 

Promovarea sportului, a educaţiei prin sport, petrecerea timpului liber într-un 
cadrul ordonat și organizat, obţinerea de performante sportive, canalizarea energiei 
copiilor în scopuri constructive cu implicaţii directe în mărirea performanțelor în plan 
şcolar și formarea caracterelor puternice de învingători sunt cateva dintre obiectivele 
noastre. 

Obiectivele asocierii constau în : 
»  punerea la dispoziție, în mod gratuit, a spațiului situat în incinta PT nr.5 din 

Bacău, str.Aleea Ghioeilor nr. 3 – 5, către Asociația Județeană de Fotbal Bacău; 
» sprijinirea grupelor de juniori și seniori în vederea participării în bune condiţii la 

turnee și competiţii din țară și străinătate; 
» instruirea copiilor de a pătrunde în tainele acestui sport, ajungând la performanța de 
a câștiga turnee la nivel local, naţional și internaţional; 
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» dezvoltarea individuală, instruirea copiilor și o pregătire tactică foarte buna; 
» formarea unor grupe de copii cu aceeaşi vârstă; 
» formarea unor echipe competitive dar și menţinerea unei stări optime de sănătate; 
» dezvoltarea unui corp frumos și armonios pentru fiecare copil. 

  Față de cele prezentate, în conformitate cu prevederile  art. 3 alin. (1) și (2) din 
Legea nr. 69/ 2000 a educaţiei fizice şi sportului, modificată şi completată, art. 129 
alin.(2) lit. ”c”, ”d” şi lit.”e”, alin.(7) lit. ”f’ şi alin. (9) lit. ”a” și  ale art. 154 alin.(l) din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, va rog să 
analizaţi oportunitatea iniţierii unui proiect de hotarare privind  asocierea Municipiului 
Bacau în calitate de partener cu Asociaţia Județeană de Fotbal Bacău, pentru susţinerea 
şi promovarea mişcării sportive de performanţă, prin finanţarea şi realizarea în comun 
de activităţi, servicii şi proiecte care să permită funcţionarea în condiţii optime a unor 
echipe competitive de fotbal în Municipiul Bacău, care vor activa atât în cadrul 
competițiilor de fotbal ale României, cat şi în cadrul competiţiilor internaţionale. 

În vederea realizării asocierii, Municipiul Bacău va pune la dispoziţia Asociaţiei 
Județene de Fotbal Bacău, spațiul, în suprafață utilă de 143,42mp situat în incinta P.T. 
nr. 5 din Bacău, str.  Al. Ghioceilor nr.3 – 5, delimitat conform planului de situație, 
anexa 1, aflat în domeniul public al municipiului Bacău, pentru o perioadă de 5 ani, în 
baza unui contract de asociere, ce se va încheia în acest sens, conform anexei 2. 

 Spațiul va fi folosit pentru: 
* instruirea și pregătirea arbitrilor și antrenorilor licențiați, 
* organizarea cursurilor pentru profesorii de sport în vederea obținerii licenței C 

UEFA,  
* întâlnirile internaționale  cu privire la participarea unor tineri liceeni la cel mai 

mare festival de tineret si sport din Europa, 
* se vor organiza ședințe ce fac obiectul competițiilor organizate la nivelul 

municipiului Bacău,  
* întâlniri de lucru între membrii comisiei tehnice  din cadrul A.J.F. Bacău și 

profesorii de la școlile și liceele din municipiul Bacău, 
* tragerea la sorți, țintarul întrecerilor, 
* conferințe de presă. 

Menționăm că Asociația Județeană de Fotbal Bacău este o structură sportivă de 
interes local, persoană juridică de drept privat, înfiinţată  în baza Legii nr. 69/2000 a 
educaţiei fizice şi sportului , având drept scop organizarea activității fotbalistice în 
județul Bacău, fiind singura autorizată în acest scop. 

 
 
 
 
 
 
Asociația Județeană de Fotbal Bacău este afiliată la Federația Română de Fotbal, 

are certificat de identitate sportivă emis de Ministerul Tineretului şi Sportului, 
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 Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați prezentul referat și să inițiați un 
proiect de hotărâre.  

 
DIRECTOR  EXECUTIV ADJ. 

IULIAN STAN 
 
 

       Compartiment Administrare şi 
            Inventariere Patrimoniu 
               Daniela Nastase  
 
N.D./N.D.-Ds.1/Ex.2 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
COMPARTIMENT ADMINISTRARE SI INVENTARIERE PATRIMONIU 
                                                                                                Anexa nr.2 la  

Referatul nr.11808/10.03.2021 
                                                          CONTRACT DE ASOCIERE  
                                                            Nr.................../...................... 
II. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, judeţul Bacau , având contul nr. 
R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 
4278337, reprezentată prin Primar LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU  
si 
ASOCIAŢIA  JUDEȚEANĂ DE FOTBAL BACĂU persoană juridică română cu sediul în 
mun.Bacău, str. Jud.Bacău, având CIF, telefon,  cu sediul în Bacău, str.............., având contul nr
   deschis la 
 , Cod Fiscal  , reprezentată prin Cristian Sava, având funcţia de președinte  
 
Au convenit in temeiul prevederilor 
• Art. 129 alin.(2) lit.”e” şi alin.(9) lit.”a” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, ale art. 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179, 1270 şi următoarele Cod 
Civil 
• Art. 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanţele publice Locale actualizata 
• Hotarare Consiliu Local nr  
la incheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze: 
 OBIECTUL CONTRACTULUI 
XVI.  
Art.1 - Obiectul prezentului contract îl reprezintă asocierea Municipiului Bacău cu Asociaţi 
Judeţeană de Fotbal Bacău, fără a constitui o nouă persoană juridică, pentru susţinerea şi 
promovarea mişcării sportive de performanţă, prin finanţarea şi realizarea în comun de activităţi, 
servicii şi proiecte care să permită funcţionarea în condiţii optime  a echipelor de  fotbal în 
Municipiul Bacău, care va activa atât în cadrul ligilor de fotbal ale României, cat şi în cadrul 
competiţiilor internaţionale. 
Spatiul situat în incinta P.T. nr.5, proprietatea Municipiului Bacău, poate fi utilizat atât ca sediu 
administrativ cât și pentru  evenimentele oficial programate de către federaţiile naţionale sau ligile 
profesioniste, instruirea și pregătirea arbitrilor și antrenorilor licențiați, organizarea cursurilor 
pentru profesorii de sport în vederea obținerii licenței C UEFA, întâlnirile internaționale  cu privire 
la participarea unor tineri liceeni la cel mai mare festival de tineret si sport din Europa, întâlniri de 
lucru între membrii comisiei tehnice  din cadrul A.J.F. Bacău și profesorii de la școlile și liceele 
din municipiul Bacău, pentru şedinţele tactice de antrenament ale sportivilor, tragerea la sorți, 
tintarul intrecerilor, centrele de conferinţă, amplasarea echipamentelor de televiziune, ziare, 
activităţi de catering şi promovare, muzeul echipei , etc. 
 
XVII. DURATA CONTRACTULUI 
Art. 2 - Prezentul contract de asociere se încheie pe o durată de ani, începând cu data 
semnării sale, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părţilor prin act adiţional. 
 
XVIII. APORTUL MUNICIPIULUI  Bacău 
Art. 3 - în vederea realizării obiectului prezentului contract, Municipiul Bacău va pune la 
dispoziţia Asociaţiei Judeţene de Fotbal Bacău  suprafaţa utilă de 143,42mp situat în incinta 
P.T. nr.5 din Bacău, str.  Al.Ghioceilor nr.3-5 aflat în domeniul public al municipiului Bacău,  în 
baza unui proces verbal de predare-primire care se va încheia în acest sens.,anexă la prezentul 
contract.  
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XIX. APORTUL Asociaţiei Judeténe de Fotbal Bacau 
 
Art. 4 - Aportul Asociaţiei Judetene de Fotbal Bacau constă în:  

(vii) fonduri băneşti din veniturile asociaţiei,; 
(viii) fonduri din publicitate şi din alte surse realizate în legătură cu meciurile disputate  sau 

cu alte acţiuni legate de aceasta;  
(ix) drepturile federative pentru: jucătorii legitimaţi la echipa de fotbal, copiii,  juniorii, seniori, 

care au convenţii/contracte încheiate cu Asociaţia Judeteana de Fotbal Bacau pentru 
fotbal;  

(x) autorizarea care dă dreptul echipelor de fotbal să activeze în liga de fotbal;  
(xi) activităţile de organizare a competiíilor  de fotbal şi înscrierea  în competiţiile sportive;  
(xii) asigurarea participării individuale sau colective (a echipelor de fotbal) a sportivilor la 

competiţiile sau campionatele organizate de federaţiile naţionale sau ligile profesioniste. 
 
 
XX. DREPTURILE MUNICIPIULUI BACĂU 
Art. 6 - Municipiul Bacău are următoarele drepturi:  

(iv) să păstreze dreptul de proprietate exclusivă asupra spaţíului, în suprafaţă de 143,42mp, 
situat în incinta  P.T. nr.5 din Bacău, str.Al.Ghioceilor 3-5, astfel cum a fost identificat 
prin procesul - verbal de predare; 

(v) să urmărească şi să verifice menţinerea şi respectarea destinaţiei spaţiului în vederea 
realizării obiectului asocierii; 

(vi) să solicite şi să verifice modul de realizare a obiectului asocierii şi îndeplinirea obligaţiilor 
care revin asociaţilor, prin intermediul unei persoane cadrul aparatului de specialitate al 
primarului; 

 
OBLIGAŢIILE MUNICIPIULUI  BACĂU 
Art.7 - Municipiul Bacău are următoarele obligaţii: 

(vi) să pună la dispoziţia Asociaţiei Judeţene de Fotbal Bacău, spaţiul, în suprafaţă de 
143,42mp, situat în incinta P.T. nr.5 din Bacău, str.Al.Ghioceilor nr.3-5 şi să asigure 
folosinţa netulburată a acestuia pe întreaga perioadă a contractului de asociere; 

(vii) să îşi dea prompt acordul pentru emiterea oricărui act necesar sau util executării 
conforme a acestui contract; 

(viii) să întreprindă tot ceea ce este necesar pentru a asigura în mod constant Asociaţiei 
Judeţene de Fotbal Bacău folosinţa liniştită şi utilă a bunului apórtat, fiind dator să se 
abţină de la orice fapt care ar împiedica, diminua sau stânjeni o asemenea folosinţă; 

(ix) să garanteze pentru bunul aportat în condiţiile prevăzute de lege pentru locator şi să apere 
Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bacău de orice tulburare de drept; 

 
 
 
 
 
 

(x) să îşi dea prompt acordul, atunci când se impune, pentru orice act sau fapt necesar pentru 
exercitarea drepturilor şi executarea obligaţiilor prevăzute în acest contract pentru 
celelalte părţi. 

 
XXI. DREPTURILE Asociaţiei  Judeţene de Fotbal Bacău 
Art.8 - Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bacău are dreptul:  
(i) să folosească spaţiul primit  ca sediu administrativ și pentru desfăşurarea activităţilor sportive 
conform obiectului prezentului contract de asociere, respectiv pentru:  
* instruirea și pregătirea arbitrilor și antrenorilor licențiați, 
* organizarea cursurilor pentru profesorii de sport în vederea obținerii licenței C UEFA,  
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* întâlnirile internaționale  cu privire la participarea unor tineri liceeni la cel mai mare festival de 
tineret si sport din Europa, 
* se vor organiza ședințe ce fac obiectul competițiilor organizate la nivelul municipiului Bacău,  
* întâlniri de lucru între membrii comisiei tehnice  din cadrul A.J.F. Bacău și profesorii de la 
școlile și liceele din municipiul Bacău, 
* tragerea la sorți, tintarul intrecerilor, 
* conferinte de presă. 
 (ii) să exploateze veniturile provenite în urma desfăşurării unor activităţi de atragere de fonduri, 
inclusiv prin utilizarea numelui, a emblemei, a siglei; 
 
XXII. OBLIGAŢIILE Asociaţiei  Judeţene de Fotbal Bacău 
Art. 9 - Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bacău are, pe durata acestui contract, următoarele 
obligaţii:  

(xi) să folosească spaţiul, în suprafaţă de 143,42mp, situat în incinta P.T. nr.5 din Bacău, 
str.Al.Ghioceilor nr.3-5  potrivit destinaţiei şi scopului pentru care a fost încheiat 
prezentul contract şi să asigure paza acestuia; 

(xii) să susţină financiar, conform veniturilor obţinute şi a fondurilor proprii cheltuielile ce 
asigură întreţinerea şi funcţionarea reţelelor de utilităţi (electrice, telefonie, internet, 
iluminat public, căldură); 

(xiii) să efectueze plata taxelor către organismele sportive, a taxelor şi a impozitelor aferente 
veniturilor realizate de asociaţie în urma asocierii şi a cheltuielilor efectuate de aceasta; 

(xiv) să ţină separat contabilitatea proprie, a veniturilor şi a cheltuielilor; 
(xv) să păstreze destinaţia bunului aportat de Municipiul Bacău pentru organizarea 

activităţilor sportive ce fac obiectul prezentului contract sau pentru diverse evenimente 
legate de activitatea asociaţiei; 

(xvi) să depună toate diligentele pentru obţinerea autorizaţiilor necesare funcţionării; 
(xvii) să folosească bunul aportat de Municipiul Bacău ca un bun gospodar; 
(xviii) să respecte actele şi hotărârile Consiliului Local al municipiului Bacău şi ale Primarului 

municipiului Bacău cu privire la bunul aportat de Municipiul Bacău, până la încetarea 
aplicabilităţii acestora; 

(xix) să folosească însemnele Municipiului Bacău în scop publicitar la toate evenimentele la 
care participă atat în municipiul Bacău cât şi în alte locaţii din ţară sau din străinătate; 

(xx) să efectueze investiţiile necesare amenajării şi dotării spaţiului din buget propriu. 
 
XXIII. MENŢINEREA OBIECTULUI ASOCIERII. 
Art. 12 - Părţile convin că vor acţiona şi vor depune toate diligenţele necesare pentru realizarea şi 
menţinerea obiectului prezentului contract de asociere.  
 
 
 
 
 
 
 
XXIV. ALTE CLAUZE. 
Art. 13 - Părţile convin că, după constituirea Asocierii, potrivit intenţiilor din acest contract, 
Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bacău va beneficia de spaţiul deţinut de Municipiul Bacău, astfel 
cum s-a convenit prin acest contract. 
Art.14 - Părţile convin că bunul aportat de Municipiul Bacău poate fi, în principiu, reparat şi 
modernizat, prin reconstruire, extindere, modificare sau, după caz, înlocuire şi adaptare, în vederea 
asigurării celor mai bune condiţii  din bugetul propriu al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Bacău, cu 
aprobarea prealabilă a proprietarului bunului. 
Art.15 - Orice intenţie a Municipiului Bacău de a demara acte de reparaţii majore, reconstrucţie, 
extindere sau modernizare în orice mod a bunului aportat prin acest contract va fi notificată în scris 
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către celelalte părţi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu 30 (treizeci) de zile 
înainte de adoptarea oricărei hotărâri în acest sens. 
Art. 16 - În cazul în care se va trece la reparaţia, reconstrucţia, extinderea sau modernizarea în 
orice mod a bunului aportat de Municipiul Bacău părţile vor acţiona pentru a asigura toate sursele 
şi avizele necesare. 
Art. 17 - Cu excepţia acordului scris şi prealabil al părţilor, dreptul de folosinţă transmis de 
Municipiul Bacău exclude utilizarea în acelaşi mod a spaţiului de orice altă asociaţie sportivă/club 
sportiv. 
Art. 18 - În cazul în care Municipiul Bacău intenţionează să execute orice fel de lucrări 
semnificative ca amploare asupra bunului, va notifica în scris Asociaţia Judeteană de Fotbal 
Bacău, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, trimisă cu cel puţin 7 (şapte) zile 
înainte de aprobarea efectuării  lucrărilor. 
 
XXV. MODIFICAREA CONTRACTULUI 
Art. 19 - Prezentul contract poate fi modificat de către părţi numai prin act adiţional la acesta, 
semnat de către reprezentanţii autorizaţi ai acestora. 
 
XXVI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
Art.20 - Prezentul contract încetează în următoarele condiţii:  
(a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; 
(b) prin acordul scris al părţilor. 
Art. 21 - Prezentul contract nu va putea fi reziliat pentru neexecutarea obligaţiilor prevăzute aici 
când neexecutarea este de mică însemnătate şi nu afectează realizarea obiectului prezentului 
contract. 
 
XXVII. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT 
Art.22 - În înţelesul prezentului contract, forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, 
absolut invincibil şi inevitabil. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici 
împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs. Forţa 
majoră şi cazul fortuit exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau 
cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Survenienţa forţei majore şi a cazului 
fortuit vor fi comunicate celeilalte părţi în termen de cel mult 3 (trei) zile de la data la care partea 
împiedicată să execute corespunzător obligaţia putea face comunicarea în condiţiile date. 
 
Art.23 - Părţile răspund pentru prejudiciul material cauzat celorlalte părţi printr-o faptă săvârşită 
cu intenţie sau din culpă. 
 
XXVIII. LITIGIILE-INSTANŢA 
Art. 24 - Litigiile născute din interpretarea sau executarea prezentului contract se vor soluţiona de 
către instanţele de judecată competente din Bacău.  
 
 
 
 
 
Înainte de a acţiona în justiţie, fiecare parte are obligaţia de a convoca la conciliere celelalte părţi în 
vederea soluţionării amiabile a disputei.  
Convocarea la conciliere şi întâlnirea vor urma procedura prevăzută de legea în vigoare pentru 
concilierea directă, iar în cazul în care aceasta nu mai există, partea va face convocarea la întâlnire 
astfel încât data întâlnirii să fie fixată cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile după data primirii de 
către cealaltă parte a adresei de comunicare, împreună cu documentele necesare pentru cunoaşterea 
pretenţiilor părţii care face convocarea, exceptând documentele posesia părţii. 
 
XXIX. NOTIFICĂRI ŞI COMUNICĂRI 
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Art. 25 - Notificările sau comunicările dintre părţi se vor face prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire la adresele acestora menţionate în introducerea contractului, prin fax, e-mail 
la numerele menţionate în contract. 
Art.26 - Notificările sau comunicările dintre părţi cu caracter litigios, respectiv cele care se referă 
la o dispută de orice fel între părţi ori la neexecutarea obligaţiilor/executarea neconformă a 
obligaţiilor din acest contract, se vor face exclusiv prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire. 
Art. 27 - Fiecare parte poate, prin notificarea celeilalte părţi cu cel puţin 10 (zece) zile înainte, să 
îşi schimbe adresa precizată anterior. 
 
XXX. AUTORIZARE SEMNATARI 
Art. 30 - Semnatarii prezentului contract declară că au capacitatea legală şi toate autorizările 
necesare pentru a încheia valabil acest contract, respectiv pentru a asuma obligaţiile prevăzute aici, 
în numele şi pe seama părţii pe care o reprezintă. în mod explicit, fiecare semnatar arată că, pentru 
încheierea valabilă a acestui contract, nu este necesară altă autorizare sau aprobarea dată de către 
un organ de conducere al persoanei pe care o reprezintă şi nici îndeplinirea altei formalităţi care ar 
face contractul sau o parte a acestuia ineficient legal. 
Prezentul contract de asociere este asimilat actului administrativ conform Legii 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare şi sa încheiat astăzi .............
 2021, în 2 (două) exemplare originale, având aceeaşi forţă de drept, asigurându-se câte un 
exemplar original pentru fiecare parte. 
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