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HOTĂRÂRE 

privind scutirea de la plata chiriei aferente Sălii Polivalente “ Elisabeta Lipă” în favoarea 
Asociatiei Club Sportiv Ardex Botosani pentru organizarea evenimentului sportiv internaţional 

„Turneul Angelica Rozneanu”, Editia I 
 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
             
 analizând referatul de aprobare a iniţiatorului, domnul Primar Cosmin Ionuṭ Andrei prin care se 
propune  scutirea de la plata chiriei aferente Sălii Polivalente “ Elisabeta Lipă” în favoarea Asociatiei 
Club Sportiv Ardex Botoṣani pentru organizarea evenimentului sportiv „Turneul Angelica Rozneanu”, 
Editia  în data de 2 iulie 2022; 
 văzând cererea înregistrată sub nr. 13151 din 02.06.2022 a Asociatiei Club Sportiv Ardex 
Botoṣani, precum ṣi raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Botoşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local; 
  în conformitate cu dispoziţiile art. 129 alin. (2)  lit. (c) şi lit.(d), alin. (6), lit.(a), alin. (7), lit. (f) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, dispozițiile incidente în materie ale Legii educației fizice și sportului nr. 
69/2000, cu modificările și completările ulterioare, precum ṣi în conformitate cu Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Sălii Polivalente „ Elisabeta Lipă” din Municipiul Botoşani -Anexa nr. 1, 
aprobat prin H.C.L. nr. 533 din 18 decembrie 2008; 
             în temeiul art. 196, alin (1) lit. a) coroborat cu art. 139, alin.(3), lit. g) art. 240 alin. (2)  din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
   Art. 1  Se aprobă scutirea de la plata chiriei aferente Sălii Polivalente” Elisabeta Lipă”, respectiv 
a unui număr de 10 mese de tenis de masă, în favoarea Asociaţiei Club Sportiv Ardex Botoṣani, pentru 
organizarea evenimentului sportiv internaţional „Turneul Angelica Rozneanu”, Editia I în data de 2 iulie 
2022. 
 Art. 2 (1) Se aprobă perfectarea acordului de parteneriat, încheiat între Municipiul Botoşani şi 
Asociatia Club Sportiv Ardex Botoṣani, conform modelului, anexă care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
             (2) Se împuternicesc domnul Primar Cosmin Ionuṭ Andrei ṣi domnul Eugen Cristian  
Ṭurcanu, director DSPSA Botoṣani, cu semnarea acordului de parteneriat, prevăzut la art.2 din prezenta 
hotărâre. 
 

Art. 3 (1)  La încheierea acordului de parteneriat, se va avea în vedere ca valoarea totală necesară 
asigurării serviciilor asumate de către partener, respectiv premiile în bani, diplomele, medaliile, trofeele 
ṣi activitatea de marketing ṣi promovare a competiṭiei să nu fie mai mică decât valoarea taxei de 
închiriere pentru Sala Polivalentă, respectiv taxa de închiriere a 10 mese pentru  tenis de masă stabilit 
de către Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani. 

 



 
 
 
 
     (2)  Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani, va asigura pe perioada desfășurării 

evenimentului, sursa de energie electrică necesară ṣi sursa de apă curentă, respectiv prin colaborare cu 
Poliṭia Locală Botoṣani va asigura prezenţa la locaţia evenimentului a efectivelor de ordine publică şi 
siguranţă necesare. 

 
 Art. 4 Primarul Municipiului Botoṣani, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
          Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Botoşani, Serviciului Patrimoniu, 
Direcţiei Servicii Publice, sport şi agrement, Asociaţiei Club Sportiv Ardex Botoṣani şi  Instituţiei 
Prefectului Judeţul – Botoşani. 
 
 

         PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
              Consilier, Dana Lăzăruc                                   Secretar general, Ioan Apostu 
 
 
 
 
 
Botoșani, 15 iunie 2022 
Nr. 249 
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                                         ANEXA LA  
                              HCL nr. 249 din 15.06.2022  

 
     

Acord de parteneriat 

1. Părțile 
Unitatea administrativ teritorială Botoșani prin Primăria Municipiului Botoșani, cu sediul în 
Piața Revoluției nr.1, C.F. 3372882, reprezentată de Primar – Cosmin Ionuţ Andrei , Director 
DSPSA Botoṣani – Eugen Cristian Ṭurcanu, denumit în continuare proprietar, 
Și 
Asociaṭia Club Sportiv Ardex Botosani, cu sediul în 
_________________________________ Botoşani, C.I.F., reprezentată legal de 
____________________________, denumit în continuare partener,  
De comun acord au convenit asupra următoarelor clauze: 
2. Temeiul legal 
a) art. 129 alin. (2)  lit. (c) şi lit.(d), alin. (6), lit.(a), alin. (7), lit. (f) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ; 
b) pct.1.3 ṣi 3.2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Sălii Polivalente „ Elisabeta 
Lipă” din Municipiul Botoşani -Anexa nr. 1 aprobat prin H.C.L. nr. 533 din 18 decembrie 
2008; 
 
3. Obiectul  
a)Obiectul prezentului acord îl constituie colaborarea celor două părţi în organizarea, în adata 
de 2 iulie 2022 a evenimentului sportiv „Turneul Angelica Rozneanu”, Editia I, competiţie 
sportivă la nivel internaţional, în vederea susţinerii activităţilor sportive specifice  Asociaṭiei 
Club Sportiv Ardex Botosani şi promovării sportului din Municipiul Botoşani, în condiţiile 
prezentului parteneriat.  
b)  Reprezentanţii legali vor conveni asupra documentelor necesare atestării modului de 
verificare, conformare şi furnizare a serviciilor şi a efectuării plăţilor, astfel încât să fie 
respectată prevederea Hotărârii Consiliului local nr. ____din _____, respectiv valoarea totală 
a costurilor suportate de către partener concretizate în premiile în bani, diplomele, medaliile, 
trofeele cât ṣi activitatea de marketing ṣi promovare a competiṭiei să nu fie mai mică decât 
valoarea taxei de închiriere pentru Sala Polivalentặ, respectiv taxa de închiriere a 10 mese 
pentru  tenis de masă stabilit de către Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani, 
prin punerea la dispoziţia U.A.T Municipiul Botoşani de către partener a tuturor documentelor 
justificative privind cheltuielile efectuate de către partener cu organizarea evenimentului. 
4. Drepturile și obligațiile părților 
4.1. Municipiul Botoşani se obligă: 
a. să pună la dispoziţie cu titlu gratuit Sala Polivalentă „Elisabeta Lipă” pe perioada 
desfăşurării competiţiei naţionale, respective a unui număr de 10 mese de tenis de masặ.  
b. să contribuie la cheltuielile cu privire la funcţionarea Sălii Polivalente „ Elisabeta Lipă” pe 



perioada competiţiei naţionale, respectiv va asigura pe perioada desfășurării evenimentului, 
sursa de energie electrică necesară ṣi sursa de apă curentă, respectiv prin Poliṭia Localặ 
Botoṣani va asigura prezenţa la Sala polivalentặ” Elisabeta Lipă”, a efectivelor de ordine 
publică şi siguranţă necesare. 
4.2 Beneficiarul Asociaṭia Club Sportiv Ardex Botosani se obligă: 
a. să răspundă de modul de organizare şi desfăşurare a evenimentelor sportive specifice şi de 
bunul mers al acestora; 
b. asigură personalul necesar derulării, în conditii optime a activităţilor sportive specifice; 
c. să asigure curăţenia şi paza bunului pus la dispoziţie cu titlu gratuit, de partenerul 
Municipiul Botoşani, în timpul organizării şi desfăşurării evenimentului sportiv menţionat; 
d. să asigure promovarea evenimentului şi a partenerului, prin menţionarea, în mod 
obligatoriu, a siglei şi numelui partenerului Municipiul Botoşani, pe toate materialele 
publicitare de promovare a competiţiei; 
e. să asigure premiile în bani, diplomele, medaliile, trofeele care vor fi oferite în cadrul 
turneului; 
5. Durata Acordului de parteneriat 
Prezentul acord de parteneriat se încheie pe perioada cuprinsă între datele de  
_____________________________ 
6. Dispoziţii finale 
a. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci este convenită de toate 
părţile, prin încheierea unui act adiţional la prezentul acord de parteneriat. 
b. Toate divergenţele privind validitatea prezentului acord sau rezultate din interpretarea, 
executarea, modificarea sau încetarea acestuia, cât şi alte pretentii decurgând din prezentul 
acord vor fi supuse procedurii prealabile de soluţionare pe cale amiabilă prin reprezentanții 
părţilor. 
c. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea divergenţelor pe cale amiabilă, părțile se pot 
adresa instanțelor judecătorești competente. 
d. Neîndeplinirea în totalitate sau în parte a prevederilor stabilite în prezentul acord conduce 
la rezilierea unilaterală a acestuia, o parte putând cere rezilierea printr-o simplă notificare 
adresată celeilalte părţi, cu 15 zile înainte. 
e. Prezentul acord de parteneriat încetează la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat. 
 
7. Clauze finale 
1. Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 3 exemplare astăzi __ _____ ______, data 
semnării lui.  
 
Municipiul Botoşani                       Asociaṭia Club Sportiv Ardex Botoṣani ______________ 
Primar  
Cosmin Ionuţ Andrei                                                               Preşedinte________________ 
 
Director DSPSA 
Eugen Cristian Ṭurcanu 
 
Şef Serviciu Patrimoniu 
Gherase Iulius Sebastian 
 
 
 
PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
   Consilier, Dana Lăzăruc                                       Secretar general, Ioan Apostu 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


