
ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
CONSILIUL  LOCAL
Nr.819/10.02.2020

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E
privind încheierea  unui Contract de sponsorizare între Comuna Aluniş şi Direcţia Silvică Prahova

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară

    Având în vedere:
- Referatul de aprobare al  Primarului comunei Aluniş  nr. ……. din ………..;
- Raportul de specialitate întocmit de  biroul financiar-contabil din cadrul aparatului de
specialitate  al Primarului comunei Aluniş  nr. ………  din ……….. ;
- Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia
mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local Aluniş;
- Raportul comisiei  privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii şi liniştii
publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
- Raportul comisiei  învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi sportive  şi
agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
- Oferta de sponsorizare a Direcţiei Silvice Prahova înregistrată la Primaăria Comunei
Aluniş cu nr. 760 din 07.02.2020;
- Prevederile  art.4, alin.(1) litera a) şi litera b) din Legea nr.32/1994 privind  sponsorizarea,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.69 din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), alin.(2) litera d) şi alin.(7), litera i) şi litera r) din
Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1.-  Se aprobă încheierea unui Contract de sponsorizare între Comuna Aluniş şi
Direcţia Silvică Prahova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se mandatează Primarul Comunei Aluniş să încheie contractul menţionat la art.1
din prezenta hotărâre.

Art.3.- Primarul Comunei Aluniş va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin
aparatul de specialitate.

Art.4. – Secretarul comunei Aluniş  va   comunica  prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
- Primarului comunei Aluniş;
- Biroului financiar-contabilitate din cadrul aparatului de
      specialitate al Primarului;
-  Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei
        Aluniş şi pe site-ul  oficial al comunei.

   Iniţiator
               Primar,

            Iulian-Cristian Bîgiu

               Nr. 16
(din Registrul proiectelor de hotărâre)



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA ANEXA LA H.C.L. NR………/…………….
COMUNA ALUNIŞ

CONTRACT DE SPONSORIZARE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

DIRECŢIA SILVICĂ PRAHOVA, cu sediul în Ploieşti, str. Iuliu Maniu, nr. 3, Judeţul Prahova,

C.U.I.	1354677 , titulară a contului bancar nr. ...............deschis la............................., reprezentată

prin domnul Ciomag Dragoş Gabriel în calitate de Director, denumită în continuare SPONSOR

Și

COMUNA ALUNIŞ, cu sediul în Auniş, sat Aluniş, nr. 1024,  Judeţul Prahova, C.U.I. 2843388,

reprezentată de domnul Bîgiu Iulian-Cristian, în calitate de Primar, în calitate de BENEFICIAR

al sponsorizării

Denumite individual ”Partea” şi, împreună “Părțile”

au încheiat prezentul contract de sponsorizare, în baza Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea,

modificată şi completată şi a Ordinului ministrului finanțelor nr. 994/1994 privind aprobarea

Instrucțiunilor pentru aplicarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, în următoarele condiții.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Sponsorul transferă arbuşti un număr de.............din următoarele specii forestiere.............,

pentru a fi plantaţi pe terenurile  aparţinând domeniului public şi privat al Comunei Aluniş.

Art.2. Arbuştii care fac obiectul sponsorizării  vor fi folosiţi exclusiv în vederea îndeplinirii

scopurilor declarate de către Beneficiar în cererea de sponsorizare.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3. Durata contractului este de 6 luni începând cu data semnării acestuia. Contractul poate fi

prelungit numai cu acordul ambelor părţi, în scris, prin act adițional. Beneficiarul declară că este o

autoritate publică şi desfaşoară o activitate în domeniile prevăzute la art. 4 din Legea 32/1994

privind sponsorizarea.

IV.DREPTURILE ŞI OBLIGAȚIILE PĂRŢILOR

Art.4. Părțile se angajează să respecte obligațiile prevăzute de Legea nr. 32/1994 cu modificările

şi completările ulterioare și Instrucțiunile pentru aplicarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea

aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 994/1994.

Art.5. Nici una dintre prevederile prezentului contract nu poate fi interpretată ca instituind obligația

Beneficiarului de a presta un serviciu sau de a efectua vreo altă prestație  în favoarea Sponsorului

ori a unei terțe persoane în schimbul obiectului sponsorizării.



Obligațiile Sponsorului

Art.6. Sponsorul nu va condiționa sau nu va influența activitatea beneficiarului în domeniul pentru

care acordă sponsorizarea.

Art.7. Sponsorul se obligă să nu divulge unei terțe persoane informațiile în legătură cu activitatea

beneficiarului sponsorizării.

Art.8. Sponsorul va înregistra în evidențele sale contabile bunurile cu care îl sponsorizează pe

beneficiar în baza acestui contract.

Drepturile Sponsorului

Art.9. Sponsorul are dreptul să facă publică activitatea de sponsorizare a beneficiarului în baza

prezentului contract prin promovarea numelui, a mărcii, emblemei sau imaginii sale.

Părțile se vor asigura ca asociere numelor lor nu va fi utilizată în niciun  mod care să aducă

prejudicii imaginii sau reputației sponsorilor acestui contract sau membrilor acestuia.

Obligațiile Beneficiarului

Art.10. Beneficiarul are dreptul de a promova numele, marca, emblema și imaginea sponsorului

cu ocazia aducerii la cunoștință publicului a activității de sponsorizare, dar fără a utiliza reclama

comerciala, asa cum au fost transmise de Sponsor şi cu respectarea art. 6 din Legea 32/1994 cu

modificările si completările ulterioare şi a punctului 3 Capitolul II din Instrucțiunile pentru

aplicarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.

994/1994.

Art.11. Beneficiarul, prin aducerea la cunoștința publică a sponsorizării, nu va leza activitatea

sponsorului, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică.

Art.12. Beneficiarul va înregistra în evidența contabilă bunurile primite cu titlu de sponsorizare în

baza acestui contract.

Drepturile Beneficiarului

Art.13. Beneficiarul are dreptul să desfășoare activitatea prevăzută la art. 1 din contract fără

ingerințe sau condiționări din partea sponsorului.

V.CONFIDENȚIALITATE

Art.14. Părțile se angajează să nu divulge clauzele contractuale care fac obiectului prezentului

contract unei terţe părţi, cu excepția obligațiilor legale.

VI.ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art 15. Prezentul contract poate înceta prin:

a) împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

b) acordul scris al părţilor;

c) reziliere de plin drept fără intervenția instanței de judecata, invocata de una din părţi în

cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către cealaltă parte a obligațiilor

contractuale, cu obligarea la plata de daune interese;



d) daca una din părţii este implicata într-o acțiune menită să prejudicieze sau să dăuneze

imaginii celeilalte părţi, partea prejudiciată poate rezilia unilateral contractul printr-o notificare

transmisă părţii în culpă, prin fax sau poştă, cu 30 zile înainte de data hotărâtă.

e) La inițiativa unilaterală a uneia dintre părţi, numai în cazul intervenției unei situații de drept

şi/sau de fapt, de natură a afecta derularea prezentului contract. Pentru a se evita orice dubiu, nu

poate opera denunțarea unilaterală fără un motiv întemeiat.

VII.FORȚA MAJORA

Art.16. Forța majora, convenita ca fiind acel eveniment imprevizibil şi de neînlăturat petrecut după

intrarea în vigoare a contractului, care împiedica partea sau părțile să-şi îndeplinească obligațiile

asumate prin contract, exonerează de răspundere partea care o invoca în condițiile legii.

Art.17. Partea care invocă forța majora va face dovada acesteia celeilalte părţi prin certificatul emis

de instituțiile abilitate, în termen de cel mult 30 zile de la data încetării cazului de forță majoră

invocat. Exonerarea de răspundere operează numai pe durata certificată a existenţei cazului de forță

majoră.

VIII. CLAUZE SPECIALE

Art.18. Litigiile decurgând din executarea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă,

în cazul dezacordului, acestea vor fi supuse soluționării instanțelor judecătorești competente.

Art.19. Prevederile prezentului contract pot fi completate sau modificate cu acordul părtilor prin

acte adiționale care vor face parte integrantă din contract, devenind obligatorii pentru ambele părţi.

Art.20. Niciuna dintre părţi nu poate cesiona drepturi stabilite prin prezentul contract fără acordul

scris, prealabil al celeilalte părţi, sub sancțiunea nulității cesiunii.

Art.21. Beneficiarul declară ca are deplină capacitate să încheie prezentul Contract şi nu există nici

o împrejurare, de orice natură, care să afecteze sau care s-ar opune încheierii valabile a acestui

Contract şi despre care să aibă cunoștință.

Încheiat astăzi.................................în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Părțile se obligă să depună diligenţele de a semna ambele exemplare originale ale

contractului.

           SPONSOR,                                                                          BENEFICIAR,

DIRECŢIA SILVICĂ PRAHOVA                                             COMUNA ALUNIŞ

         DIRECTOR,    PRIMAR,

Ing. Dragoş Gabriel CIOMAG                                                    Iulian-Cristian BÎGIU



ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
PRIMAR
Nr.819/10.02.2020

REFERAT DE  APROBARE
la proiectul de hotărâre  privind  încheierea unui Contract de sponsorizare între Comuna Aluniş şi

Direcţia Silvică Prahova

În temeiul art. 136, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind

Codul administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre

cu următorul obiect:

încheierea unui Contract de sponsorizare între Comuna Aluniş şi
Direcţia Silvică Prahova

în susţinerea acestei propuneri formulez următoarea motivare:

Având în vedere prevederile art.1, art.4 și art.5 din Legea nr.32/1994 privind

sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, precum și art.69 din Legea

finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare,

propun acceptarea sponsorizări de către Direcţia Silvică Prahova  cu puieţi forestieri

din speciile: molid, frasin, frasin de baltă, glădiţă, corcoduş, plop euroamerican,

salcie albă, conform ofertei de sponsorizare transmise în data de 07.02.2020.

PRIMAR,
Iulian-Cristian Bîgiu


