Consiliul Local al municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080,
tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site:www.primariaslatina.ro

Nr..239/24.07..2018

HOTĂRÂRE
(proiect)
Referitor la : organizarea si desfasurarea Turneului „ SLATINA SUMMER JUNIOR CUP” si aprobare
protocol de colaborare intre CSM Slatina si ACS Athletic Slatina
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară din data de -----------------------------------------

Având în vedere :
- initiativa Viceprimarului municipiului Slatina prin expunerea de motive numarul 61943/24.07.2018
- referatul Clubului Sportiv Municipal Slatina inregistrat la numarul 3261/24.07.2018
- adresa nr. 18 din data de 04.07.2018 emisa de catre ACS Athletic Slatina ,
- prevederile art.3 din Legea 69/2000 – legea educatiei fizice si sportului
- avizul favorabil al Comisiei juridica si de disciplina, din cadrul Consiliului Local al municipiului
Slatina;
In temeiul art.36 alin. (6) lit.(a) puctele 1,5,6, coroborat cu art. 45 alin. (1) si art. 115 alin (1) lit.b)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aproba organizarea si desfasurarea Turneului „ SLATINA SUMMER JUNIOR CUP” de
fotbal pe teren redus de catre Clubul Sportiv Municipal Slatina si ACS Athletic Slatina .
Art.2 Turneul va fi organizat de catre Clubul Sportiv Municipal Slatina si ACS Atheltic Slatina in
incinta Complexului Sportiv „1Mai”
Art.3 Se aproba protocolul de colaborare intre Clubul Sportiv Municipal Slatina si ACS Atheltic
Slatina in vederea desfasurarii competitiei , conform anexei nr.1 la prezenta .
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului Judeţului Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
-Clubul Sportiv Municipal Slatina

Iniţiator,
VICEPRIMAR
VILCELEANU GIGI ERNES

În baza art. 117, lit.”a” din Legea 215/2001,
republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
avizez prezentul proiect de hotărâre
Secretarul municipiului Slatina,
MIHAI ION IDITA
CAPL PO 01/F3

Anexa nr. 1 la Proiectul nr. 239/24.07.2018

Protocol de colaborare

Incheiat intre :
1.Clubul Sportiv Municipal Slatina , cu sediul in localitatea Slatina, Bld. Sf. C-tin
Brancoveanu, nr.3 , judetul Olt , reprezentat prin Ilie Catalin, avand functia de
Director, in calitate de PARTENER ,
si
2. ACS Athletic Slatina, cu sediul in localitatea Slatina, B-dul Nicolae Titulescu,
nr.47,sc.A, et.10, ap.33, judetul Olt, reprezentata prin Noata Sebastian ,avand functia
de Presedinte, in calitate de PARTENER,

I. Scopul protocolului
Art.1 Prezentul protocol are drept scop organizarea unei competitii de fotbal pe teren redus ,
rezervata exclusiv copiilor si juniorilor , reprezentand activitati de interes public local si in
interesul comunitatii .
II. Obiectul protocolului de colaborare
Art.2 Obiectul protocolului de colaborare il reprezinta organizarea de catre Clubul Sportiv
Municipal Slatina in colaborare cu ACS Athletic Slatina, a competitiei „SLATINA
SUMMER JUNIOR CUP” la fotbal pe teren redus , unde vor participa echipe de top ale
fotbalului juvenil printre care Academia Gheorghe Hagi Constanta, Universitatea Craiova,
Școala de Fotbal „G.Popescu” Craiova,
Academia D.Coman Pitesti, LPS Banatul
Timisoara, Luceafarul Cluj , Kids Timpa, Juventus Timisoara, Unirea Slobozia , Luceafarul
Severin si multe altele , pentru diferite categorii de varsta , numarul participantilor fiind in
jur de 400.
Turneul se va desfasura in perioada 30.08-31.08.2018 , 01.09.2018 precum și în perioada
06.09-08.09.2018
III. Obligatiile partilor
Art.3 Clubul Sportiv Municipal Slatina se obliga sa puna la dispozitie terenul nr. 1 și a
terenului nr. 4 , cu gazon natural ,din incinta Complexului Sportiv „1Mai” si a anexelor
aferente acestuia , necesare desfasurarii turneului .
Art. 4 ACS Athletic Slatina :
-asigura mediatizarea competitiei ,
- asigura premierea sportivilor , constand in materiale sportive ,
- asigura suport logistic privind desfasurarea si organizarea de competitii ,
- asigura competitia cu personal tehnic , asistenta medicala si transport medical, arbitri,
securitatea participantilor si a spectatorilor
IV.
Durata protocolului de colaborare
Art.5 Prezentul protocol de colaborare se incheie pe perioada 30.08.2018- 08.09.2018.
În perioada 30.08-31.08.2018 și 06.09-07.09.2018 competitia se va desfasura intre orele
08.00 -20.00 , iar în zilele de 01.09 și 08.09.2018 intre orele 08.00 – 18.00

V. Dispozitii finale
Art.6 Orice modificare adusa clauzelor prezentului protocol se face prin act aditional cu
acordul partilor;
Art.7 Eventualele litigii facute in executarea prezentului protocol vor fi solutionate pe cale
amiabila de catre parti ;
Art. 8 Prezentul protocol nu presupune nici o contributie financiara din partea CSM Slatina
;
Art.9 Prezentul protocol s-a incheiat in 2 (doua) exemplare originale in limba romana , cate
un exemplar pentru fiecare parte semnatara.

Consiliul Local al municipiului
Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080,
tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site:www.primariaslatina.ro

Nr. 61943/24.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind "organizarea si desfasurarea Turneului „ SLATINA SUMMER JUNIOR CUP” si
aprobare protocol de colaborare intre CSM Slatina si ACS Athletic Slatina

Avand in vedere :
Avand in vedere :
-adresa ACS ATHLETIC SLATINA cu nr. 18 din data de 04.07.2018, cu privire
la organizarea competitiei de fotbal pe teren redus rezervata ,exclusiv,
compiilor si juniorilor, "SLATINA SUMMER JUNIOR CUP" in perioada
30.08-31.08.2018, 01.09.2018 si 06.09 – 08.09.2018 ;
− activitatile desfasurate sunt de interes public si local, avand ca obiective :
sensibilizarea copiilor , iubitori de fotbal; dezvoltarea spiritului de competitie ,
solidaritate , competitivitate si spiritul de fair-play; model pentru copii sa
devina mai uniti, mai prietenosi, de a se respecta intre ei si de a socializa intrun cadru cat mai placut; stimularea interesului pentru sport, in general si
prevenirea unor comportamente daunatoare sanatatii ; etc.
− Obiectul protocolului de colaborare il reprezinta organizarea de catre Clubul
Sportiv Municipal Slatina in colaborare cu ACS Athletic Slatina, a competitiei
„SLATINA SUMMER JUNIOR CUP” la fotbal pe teren redus , unde vor
participa echipe de top ale fotbalului juvenil printre care Academia Gheorghe
Hagi Constanta, Universitatea Craiova, Școala de Fotbal „G.Popescu” Craiova,
Academia D.Coman Pitesti, LPS Banatul Timisoara, Luceafarul Cluj , Kids
Timpa, Juventus Timisoara, Unirea Slobozia , Luceafarul Severin
pentru
diferite categorii de varsta , numarul participantilor fiind in jur de 400.
Fata de cele de mai sus , propun spre aprobare Consiliului Local Slatina organizarea si desfasurarea Turneului „
SLATINA SUMMER JUNIOR CUP” si aprobare protocol de colaborare intre CSM Slatina si ACS Athletic Slatina .

VICEPRIMAR
VILCELEANU GIGI ERNES

CAPL PO 01/F2

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL C-TIN BRANCOVEANU, NR.3, SLATINA, JUD.OLT
Telefon: 0349.738.657, Fax: 0349.881.148
E-mail: csmslatina@yahoo.com , Cod Fiscal: 25755633
NR..3261/24.07.2018

REFERAT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind
organizarea si desfasurarea Turneului „ SLATINA SUMMER JUNIOR CUP” si aprobare protocol de colaborare intre
CSM Slatina si ACS Athletic Slatina

Avand in vedere :
-adresa ACS ATHLETIC SLATINA cu nr. 18 din data de 04.07.2018, cu privire
la organizarea competitiei de fotbal pe teren redus rezervata ,exclusiv,
compiilor si juniorilor, "SLATINA SUMMER JUNIOR CUP" in perioada
30.08-31.08.2018, 01.09.2018 si 06.09 – 08.09.2018 ;
− activitatile desfasurate sunt de interes public si local, avand ca obiective :
sensibilizarea copiilor , iubitori de fotbal; dezvoltarea spiritului de competitie ,
solidaritate , competitivitate si spiritul de fair-play; model pentru copii sa
devina mai uniti, mai prietenosi, de a se respecta intre ei si de a socializa intrun cadru cat mai placut; stimularea interesului pentru sport, in general si
prevenirea unor comportamente daunatoare sanatatii ; etc.
− Obiectul protocolului de colaborare il reprezinta organizarea de catre Clubul
Sportiv Municipal Slatina in colaborare cu ACS Athletic Slatina, a competitiei
„SLATINA SUMMER JUNIOR CUP” la fotbal pe teren redus , unde vor
participa echipe de top ale fotbalului juvenil printre care Academia Gheorghe
Hagi Constanta, Universitatea Craiova, Școala de Fotbal „G.Popescu” Craiova,
Academia D.Coman Pitesti, LPS Banatul Timisoara, Luceafarul Cluj , Kids
Timpa, Juventus Timisoara, Unirea Slobozia , Luceafarul Severin
pentru
diferite categorii de varsta , numarul participantilor fiind in jur de 400.
Supunem spre aprobare Consiliului Local Slatina organizarea si desfasurarea Turneului „ SLATINA SUMMER
JUNIOR CUP” si aprobare protocol de colaborare intre CSM Slatina si ACS Athletic Slatina , prevazut in anexa nr. 1 care face
parte integranta din prezetul .
DIRECTOR
ILIE DOREL CATALIN
Intocmit,
Ref.sportiv Mihaiu Mircea
CAPL PO 01/F4

Anexa nr. 1 la referatul nr. 3261/24.07.2018

Protocol de colaborare

Incheiat intre :
1.Clubul Sportiv Municipal Slatina , cu sediul in localitatea Slatina, Bld. Sf. C-tin
Brancoveanu, nr.3 , judetul Olt , reprezentat prin Ilie Catalin, avand functia de
Director, in calitate de PARTENER ,
si
2. ACS Athletic Slatina, cu sediul in localitatea Slatina, B-dul Nicolae Titulescu,
nr.47,sc.A, et.10, ap.33, judetul Olt, reprezentata prin Noata Sebastian ,avand functia
de Presedinte, in calitate de PARTENER,

VI.
Scopul protocolului
Art.1 Prezentul protocol are drept scop organizarea unei competitii de fotbal pe teren redus ,
rezervata exclusiv copiilor si juniorilor , reprezentand activitati de interes public local si in
interesul comunitatii .
VII.
Obiectul protocolului de colaborare
Art.2 Obiectul protocolului de colaborare il reprezinta organizarea de catre Clubul Sportiv
Municipal Slatina in colaborare cu ACS Athletic Slatina, a competitiei „SLATINA
SUMMER JUNIOR CUP” la fotbal pe teren redus , unde vor participa echipe de top ale
fotbalului juvenil printre care Academia Gheorghe Hagi Constanta, Universitatea Craiova,
Școala de Fotbal „G.Popescu” Craiova,
Academia D.Coman Pitesti, LPS Banatul
Timisoara, Luceafarul Cluj , Kids Timpa, Juventus Timisoara, Unirea Slobozia , Luceafarul
Severin si multe altele , pentru diferite categorii de varsta , numarul participantilor fiind in
jur de 400.
Turneul se va desfasura in perioada 30.08-31.08.2018 , 01.09.2018 precum și în perioada
06.09-08.09.2018
VIII.
Obligatiile partilor
Art.3 Clubul Sportiv Municipal Slatina se obliga sa puna la dispozitie terenul nr. 1 și a
terenului nr. 4 , cu gazon natural ,din incinta Complexului Sportiv „1Mai” si a anexelor
aferente acestuia , necesare desfasurarii turneului .
Art. 4 ACS Athletic Slatina :
-asigura mediatizarea competitiei ,
- asigura premierea sportivilor , constand in materiale sportive ,
- asigura suport logistic privind desfasurarea si organizarea de competitii ,
- asigura competitia cu personal tehnic , asistenta medicala si transport medical, arbitri,
securitatea participantilor si a spectatorilor
IX.
Durata protocolului de colaborare
Art.5 Prezentul protocol de colaborare se incheie pe perioada 30.08.2018- 08.09.2018.
În perioada 30.08-31.08.2018 și 06.09-07.09.2018 competitia se va desfasura intre orele

08.00 -20.00 , iar în zilele de 01.09 și 08.09.2018 intre orele 08.00 – 18.00
X. Dispozitii finale
Art.6 Orice modificare adusa clauzelor prezentului protocol se face prin act aditional cu
acordul partilor;
Art.7 Eventualele litigii facute in executarea prezentului protocol vor fi solutionate pe cale
amiabila de catre parti ;
Art. 8 Prezentul protocol nu presupune nici o contributie financiara din partea CSM Slatina
;
Art.9 Prezentul protocol s-a incheiat in 2 (doua) exemplare originale in limba romana , cate
un exemplar pentru fiecare parte semnatara.

Clubul Sportiv Municipal Slatina

ACS Athletic Slatina

