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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREANr.1 0 .
Din data de 25.01.2021.

Privind aprobarea încheierii contractului de asociere intre Comuna Crasna, județul
Sălaj și Asociația FK Kraszna – FK Crasna
Având în vedere :
- Referatul de aprobare a primarului comunei Crasna cu nr.355/18.01.2021, Raportul
compartimentului de resort nr.373/18.01.2021 și Avizul comisiei de specialitate al Consiliului local;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
-Scrisoarea de Intenție nr.184/11.01.2021. a Asociației FK Kraszna – FK Crasna;
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Prevederile art.18¹, alin.2 si alin.3 din Legea nr.69/2000 privind educația fizica și sportul, cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile H.G. nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a
dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
În baza prevederilor art.129 alin.(7) lit. f) coroborate cu alin.(9) lit.a) , art.139 alin.(3) lit.f) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE :
Art.1. Se aprobă încheierea contractului de asociere între comuna Crasna, județul Sălaj și
Asociația FK Kraszna – FK Crasna, în vederea promovării și dezvoltării activității sportive în Comuna
Crasna, județul Sălaj.
Art.2. Se aproba Contractul de Asociere între comuna Crasna, județul Sălaj și Asociația FK
Kraszna – FK Crasna, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se împuternicește primarul comunei Crasna, județul Sălaj să semneze contractul de
asociere, anexa la prezenta hotărâre.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul comunei Crasna.
Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică la :
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj ;
- Primarul comunei Crasna;
- Compartiment buget-contabilitate – resurse umane;
- Asociația FK Kraszna – FK Crasna
- Monitorul oficial local;
- Dosar Hotărâri.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Contrasemnează,
Kiss Istvan
Secretarul general al comunei,
Lazar Veturia
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ANEXA
La HCL nr.10 din data de 25.01.2021
CONTRACT DE ASOCIERE
NR._______/____________

Art.1. PREAMBUL:
Cu scopul de a atrage un număr cât mai mare de tineri în practicarea activităților sportive și
orientarea lor către sportul de performanță, pentru obținerea unor rezultate deosebite la competițiile
județene, naționale și internaționale, în vederea reprezentări comunei Crasna, în conformitate cu
prevederile Legii nr.69/2000 privind educația fizica și sportul, cu modificările și completările ulterioare,
Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, s-a convenit la
încheierea prezentului contract de asociere, având ca părți Comuna Crasna și Asociația FK Kraszna – FK
Crasna.
Art.2. PĂRȚILE CONTRACTANTE
UAT COMUNA CRASNA, persoană juridică, cu sediul in sat Crasna, comuna Crasna, județul
Sălaj, telefon: 0260636066; fax: 0260636066; email: primaria@crasna.ro; CUI 4495115, reprezentată
legal prin primar KOVACS ISTVAN, pe de o parte
și
ASOCIAȚIA FK KRASZNA – FK CRASNA cu sediul în sat. Crasna nr.38/A, comuna Crasna,
județul Sălaj, CUI 42997017, reprezentata prin președinte STANCIU RUDOLF, pe de altă parte.
Art.3.OBIECTUL CONTRACTULUI
3.1.Obiectul prezentului contract îl reprezintă asocierea Comunei Crasna cu Asociația FK Kraszna
– FK Crasna, fără a constitui o nouă persoană juridică, pentru susținerea și promovarea acțiunilor/
activităților sportive desfășurate de Asociația FK Kraszna – FK Crasna, prin realizarea în comun a
activităților sportive pentru obținerea unor rezultate deosebite la competițiile județene, naționale și
internaționale.
Art.4.DURATA CONTRACTULUI
Contractul se încheie pe termen de 10 (zece) ani, începând cu data semnării contractului, cu
posibilitatea prelungirii prin acordul părților.
Art.5. OBLIGATIILE PARTILOR
5.1. APORTUL COMUNEI CRASNA
În vederea realizării obiectului prezentului contract, Comuna Crasna pune la dispoziția Asociației
FK Kraszna – FK Crasna, Baza sportivă din Comuna Crasna situată în sat. Crasna nr.38/A, com. Crasna,
cu suprafața de 17.825 mp, înscris în CF nr.51482 cu nr. cadastral 51482, cu dotările și utilitățile aferente,
care face parte din domeniul public al comunei Crasna, va fi utilizată atât pentru meciurile și/sau
evenimentele oficial programate de către federațiile naționale sau ligile profesionale, cât și pentru
ședințele de antrenament ale sportivilor/echipei de fotbal. Dotările sportive, stadionul și toate celelalte
componente ale bazei sportive vor fi identificate ca amplasare și caracteristici prin Protocolul de predare
- primire care se va încheia în acest sens.
5.2. APORTUL ASOCIAȚIEI FK Kraszna – FK Crasna, constă în:
- asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activităților sportive de performanță;
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- asigurarea personalului tehnic pentru pregătirea sportivilor;
- promovarea imaginii Comunei Crasna, a Consiliului Local și Primăriei comunei Crasna prin acțiuni de
publicitate, cum ar fi sigle, afișe de înscriere în club, bannere, etc.
Art.6. DREPTURILE COMUNEI CRASNA
6.1. COMUNA CRASNA are următoarele drepturi:
a) să păstreze dreptul de proprietate exclusivă asupra Bazei sportive din Comuna Crasna, aflat în
domeniul public al Comunei Crasna, situat în loc. Crasna nr.38/A, jud. Sălaj;
b) să păstreze dreptul de proprietate exclusivă asupra bunurilor achiziționate pentru dotarea bazei
sportive;
c) să urmărească și să verifice menținerea și respectarea destinației bunurilor aportate în vederea realizării
obiectului asocierii;
d) să fie înștiințată de îndată de orice acțiune sau activitate care duce la modificarea în parte ori în
integralitatea lui a elementelor bunului care face obiectul prezentului contract (Bazei sportive);
e) să utilizeze Baza sportivă din loc. Crasna nr.38/A, jud. Sălaj pentru unele acțiuni de interes public, fără
a afecta desfășurarea partidelor din anul competițional al echipei de fotbal;
f) de a încasa impozitul pe spectacole conform Codului fiscal, aprobat prin Legea nr.227/2015, cu
modificările și completările ulterioare;
g) să urmărească și să verifice menținerea și respectarea destinației bunurilor aportate în vederea realizării
obiectului asocierii;
h) să solicite și să verifice modul de realizare a obiectului asocierii și îndeplinirea obligațiilor ce revin
asociaților, prin intermediul unei persoane special desemnate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului;
Art.7. OBLIGAȚIILE COMUNEI CRASNA
7.1. Comuna Crasna are următoarele obligații: să își dea acordul pentru emiterea oricărui act
necesar sau util executării conforme a acestui contract.

a)

b)
c)
d)
e)
f)

Art.8. DREPTURILE ASOCIAȚIEI FK Kraszna – FK Crasna
8.1. ASOCIAȚIA FK Kraszna – FK Crasna are următoarele drepturi:
să folosească dotările și componentele Bazei sportive din loc. Crasna nr.38/A, jud., Sălaj, conform
obiectului contractului de asociere, respectiv pentru:
- participarea la competiții sportive, respectiv pentru desfășurarea partidelor de fotbal oficial
programate de către organismele române sau internaționale de fotbal sau de club;
- desfășurarea unor evenimente legate de activitatea clubului ( manifestări de promovare a
imaginii clubului, întâlniri cu suporterii, partide de fotbal oficiale sau amicale, etc.);
- selecționarea, inițierea și pregătirea de sportivi în domeniul fotbalului;
să identifice mijloacele de finanțare ale activităților sportive, în conformitate cu prevederile
statutare;
să amplaseze panouri publicitare pentru sponsori ai echipei de fotbal în incinta Bazei sportive din
loc. Crasna nr.38/A jud. Sălaj;
să exploateze veniturile provenite în urma desfășurării unor activități de atragere de fonduri,
inclusiv prin utilizarea numelui, emblemei, a siglei și a culorilor clubului;
să încaseze sumele rezultate în urma vânzării biletelor și abonamentelor pentru fiecare meci și/sau
eveniment în care este implicată echipa de fotbal;
să negocieze, să încheie și să realizeze contractele și orice alte acorduri privind antrenarea
jucătorilor și plata acestora, organizarea, de plasarea și sponsorizarea echipei, realizarea
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publicității și drepturi de televizare, distribuirea de materiale promoționale în cadrul dotărilor și
componentelor din Baza sportivă din loc. Crasna nr.38/A, jud. Sălaj;
g) dă permită, să supravegheze și/sau să organizeze în incinta stadionului:
- standuri pentru comercializarea băuturilor răcoritoare și/sui diverselor produse alimentare;
- standuri pentru comercializarea de echipament sportiv și de produse cu numele, sigla,
însemnele și culorile echipei de fotbal;
- panouri publicitare cu sponsori ai echipei de fotbal în incinta stadionului de fotbal.
Art.9. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚIEI FK Kraszna – FK Crasna
9.1. ASOCIAȚIA FK Kraszna – FK Crasna are următoarele obligații:
a)
să
nu
modifice
bunul,
în
parte
ori
în
integralitatea
lui.
b) la încetarea contractului, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce a pierit sau
s-a deteriorat din cauza vechimii, și liber de orice sarcini.
c) de a suporta din bugetul propriu cheltuielile ocazionate de remedierea deteriorărilor produse din culpa
sa la bunurile care fac obiectul prezentului contract.
d) are obligația de a informa autoritățile cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate
publică, precum și la existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă
la imposibilitatea exploatării bunului.
e) să folosească bunurile puse la dispoziție de către Comuna Crasna, potrivit destinației lor și scopului
pentru care a fost încheiat prezentul contract și să asigure paza acestora.
f) să înștiințeze de îndată și să solicite acordul Comunei Crasna despre orice activitate sau acțiune care
duce la modificarea în parte ori în integralitatea lui a elementelor bunului care face obiectul prezentului
contract (Bazei sportive);
g) să folosească însemnele Comunei Crasna în scop publicitar la toate evenimentele la care participă
echipa de fotbal;
h) să suporte cheltuielile de întreținere care rezultă din folosirea exclusivă a imobilului, inclusiv
cheltuielile cu paza pe toată durata contractului;
i) să asigure atragerea către activitatea sportivă a unui număr cât mai mare de juniori din Comuna Crasna;
j) să asigure personalul tehnic pentru pregătirea sportivilor;
k) să asigure condiții optime pentru desfășurarea activităților sportive;
l) să promoveze imaginea Comunei Crasna.
9.2.Folosința dobândită în baza prezentului contract nu poate fi transmisă, nici oneros și nici cu titlu
gratuit, unei alte persoane.
Art.10.MODIFICAREA CONTRACTULUI
10.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul
ambelor părți, prin act adițional.
10.2. Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia,
care îi sunt aplicabile.
Art.11. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ
11.1. Prezentul contract încetează să mai producă efecte juridice în următoarele situații:
a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul.
b) Asociația FK Kraszna – FK Crasna schimbă destinația bunurilor care face obiectul prezentului
contract de asociere fără aprobarea proprietarului (Comuna Crasna).
c) Asociația FK Kraszna – FK Crasna nu execută obligațiile stabilite în sarcina sa prin prezentul
contract.
d) Asociația FK Kraszna – FK Crasna își încetează activitatea.
e) prin acordul scris al ambelor părți.
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f) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către Comuna
Crasna;
g) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Asociația FK Kraszna – FK Crasna, prin
reziliere de către Comuna Crasna, cu plata unei despăgubiri în sarcina Asociaței FK Kraszna – FK
Crasna;
11.2. Prezentul contract încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de
revocare emis, în condițiile legii, dacă interesul public local sau național o impune.
Art.12. FORȚA MAJORĂ
12.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/și de executarea în
mod necorespunzător total sau/și parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract,
dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră,
așa cum este definită de lege.
12.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți în termen de 3 zile
producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.
Art.13. LITIGII
13.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultatele din
interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.
13.2. În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor
judecătorești competente.
Art.14. DISPOZIȚII FINALE
14.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, azi……………, asigurându-se câte
unul pentru fiecare parte contractantă.
COMUNA CRASNA
PRIMAR,
KOVACS ISTVÁN

ASOCIAȚIA FK KRASZNA – FK CRASNA
PREȘEDINTE,
STANCIU RUDOLF

