
ROMÂNIA         

JUDEŢUL SĂLAJ                   

COMUNA CRASNA                 

CONSILIUL LOCAL        

HOTĂRÂREA Nr.28. 
Din data de 29.04.2014. 

privind aprobarea asocierii COMUNEI CRASNA  cu Asociaţia CLUB SPORTIV 

CRASNA  

 

Consiliul Local al comunei Crasna, judetul Sălaj; 

           Având în vedere: 

- expunerea de motive  a primarului comunei Crasna cu nr.4024/24.04.2014; 

- raportul compartimentului de resort cu nr.4025/24.04.2014; 

- avizele favorabile alecomisiilor de specialitate cu nr.4026/24.04.2014; 

- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 

            În conformitate cu dispoziţiile art. 4 şi 20 lit.”i” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,; 

În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin.(4) lit. “a”,  alin. (6) lit. “a” pct. 6 şi alin. (7) 

lit. « a », art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată,  cu 

modificările şi completările ulterioare;   

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Aprobă asocierea COMUNEI CRASNA cu  Asociaţia CLUB SPORTIV CRASNA în 

vederea susţinerii activităţii echipei de fotbal  în anul 2014, potrivit acordului de asociere prevăzută în  

anexa nr.1 , care face integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Împuterniceşte pe domnul Pop Emeric, primarul comunei Crasna, pentru a semna 

acordul de asociere cu Asociaţia Club Sportiv Crasna. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei. 

Art.4. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei 

competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ. 

            Art.5.    Prezenta hotarare se comunică cu : 

             - Instituția Prefectului județului Sălaj; 

             - Primarul comunei Crasna; 

   - Compartimentul  Buget- Contabilitate; 

     - Asociaţia Club Sportiv Crasna. 

  - site:www.primariacrasna.ro; 

  - Dosar Hotărâri. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

Kiss Ludovic                           Contrasemnează: 

                        SECRETARUL  comunei, 

                                 Lazar Veturia 



ROMÂNIA           Anexa nr.1. 

JUDEȚUL SĂLAJ                   la HCL nr.28. 

COMUNA CRASNA                din data de 29.04.2014. 

CONSILIUL LOCAL 

ACORD DE ASOCIERE 

Între COMUNA CRASNA  cu Asociaţia CLUB SPORTIV CRASNA 

 

CAP. 1. Părțile contractante 

Comuan Crasna, cu sediul în loc. Crasna nr.13, judetul Sălaj, cod fiscal 4495115, reprezentat 

prin domnul Pop Emeric, Primar al comunei Crasna,  

și 

  ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV CRASNA, cu sediul în loc. Crasna nr.13, jud. Sălaj, cod 

fiscal 30582202, reprezentata prin Preşedinte Cseke Zoltan,  

 

CAP. 2. Scopul asocierii 

ART.1. Scopul asocierii îl constituie susţinerea activităților echipelor de fotbal din comuna 

Crasna  în competiţiile sportive din anul 2014. 

 

CAP. 3. Durata asocierii  

ART. 2.Prezentul acord de asociere intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este 

valabil până la data de 31 decembrie 2014. 

 

CAP. 4. Drepturile și obligațiile părților 

ART.3.  ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV CRASNA are următoarele drepturi și obligații: 

a) să respecte principiile competitivităţii, nediscriminării şi fair playului în activităţile şi 

competiţiile în care îşi va desfăşura activitatea;   

b) să permită şi altor asociaţii legal constituite utilizarea bazei în condiţiile ce vor fi stabilite de 

comun acord de către părţi; 

c) să se îngrijască de bunurile administrate ca un bun gospodar; 

d) să prezinte anual un raport de activitate şi gestiune a bunurilor administrate; 

e) să restituie, în situația nerespectării dispozițiilor legale și a prevederilor prezentului acord, în 

termen de 15 zile de la data comunicării somației de plată din partea organului de control, 

sumele primite, precum și penalitățile aferente acestora, calculate potrivit dispozițiilor legale în 

vigoare; 

ART.4. COMUNA CRASNA are următoarele drepturi și obligații: 

a) să asigure  folosinţa bazei sportive, excepție cazurile de organizare evenimente locale de către 

Comuna Crasna, instituții publice, culte,  alte cazuri de interes public şi forța majoră; 

b) să asigure umătoarele categorii de cheltuieli: 

1)      cheltuieli de transport echipă; 

2)      cheltuieli pentru plata arbitrilor; 

3)      taxe pentru participare către federația Sălaj (taxe de înscriere, taxe de vize şi legitimări); 

c) în cazul în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului acord, Comuna Crasna 

are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum și sistarea virării sau diminuarea sumei 

repartizate, după caz. 



CAP .5.  Încetarea contractului  

              ART.5. Valabilitatea contractului încetează de drept în următoarele cazuri: 

a) La data ajungerii la termen a contractului de asociere; 

b) în cazul nerespectării prevederilor capitolului 4.; 

c) în caz de forţă majoră; 

d) prin acordul părţilor; 

e) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală 

de către Comuna Crasna, cu notificarea prealabilă a celeilalte părți în termen de 15 

zile de la constatarea situaţiei intervenite. 
 

 CAP. 6 .Litigii 

ART.6. Divergențele care pot apărea între părți pe parcursul derulării prezentului acord vor face 

obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situația în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulțumită 

se poate adresa instanței de judecată competente, în condițiile legii. 

 

CAP. 7. Dispoziții finale 

ART.7. Modificarea clauzelor prezentului acord se poate face numai cu acordul părților și se 

consemnează într-un act adițional. 

ART.8. Prezentul acord se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru instituție 

și un exemplar pentru structura sportivă. 

 

 

Consiliul Local CRASNA                 ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV CRASNA     

        PRIMAR,                            PREȘEDINTE, 

 jr.POP EMERIC                           CSEKE ZOLTAN 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

Kiss Ludovic                           Contrasemnează: 

                        SECRETARUL  comunei, 

                                 Lazar Veturia 

 


