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 HOTARAREA NR.14 
DIN 12.03.2020 

 
Privind aprobarea incheierii  contractului  de asociere intre comuna Casin, judetul Bacau si Asociatia 

Fotbal Club Sportiv “Viitorul Curita” sat Curita, comuna Casin 
 

            Consiliul local al comunei Casin, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara din 12.03.2020, la care 
participa un numar de 12 consilieri locali din cei 13 in functie, luand in dezbatere: 
            Scrisoarea de Intentie nr.124/13.02.2020 a Asociatiei  Fotbal Club Sportiv  “Viitorul Curita” si 
Proiectul/Program pentru finantare nerambursabila a echipei de forbal “Viitorul Curita”  nr. 125/13.02.2020 
; 
            Referatul de aprobare al  primarului comunei, nr.1844/6.03.2020; 
            Referatul nr.1845/6.03.2020  intocmit de consilier juridic Radu Maria - Daniela; 
            Prevederile art.18¹, alin.2 si alin.3 din Legea nr.69/2000 privind educatia fizica si sportul, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
            In temeiul art.129 alin.7 lit.f, art.135-140 si art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 
          

HOTARASTE :  
 

            Art.1 – Se aproba incheierea  contractului de asociere intre comuna Casin, judetul Bacau si 
Asociatia Fotbal Club Sportiv  “Viitorul Curita” sat Curita, comuna Casin, in vederea promovarii si 
dezvoltarii activitatii sportive in comuna Casin, judetul Bacau. 
           Art.2 – Se aproba Contractul de Asociere intre comuna Casin, judetul Bacau si Asociatia Forbal 
Club Sportiv  “Viitorul Curita “, sat Curita, comuna Casin, judetul Bacau, anexa ce face parte integranta din 
prezenta hotarare. 
           Art.3 – Se imputerniceste primarul comunei Casin, judetul Bacau sa semneze contractul de asociere , 
anexa la prezenta hotarare. 
           Art.4 – Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare Asociatiei Fotbal Club Sportiv  
“Viitorul Curita“ , primarului comunei Casin si Prefectului Judetului Bacau. 
 
                  Presedinte de sedinta,                                                      Contrasemneaza, 
                    Sbarcea Gheorghe                                             Secretarul General al  comunei,  
                                                                                                Popescu Monica – Florinela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotararea a fost adoptata cu 12 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 ”abtineri “.  



 
                                                                                              ANEXA   
                                                                          La HCL nr.14/12.03.2020 
 
 

 
CONTRACT  DE  ASOCIERE 

NR._______/____________ 
 
 
Intre: 
         
        UAT COMUNA CASIN, persoana juridical, cu sediul in sat casin, comuna Casin, 
judetul Bacau, telefon: 0234331030; fax: 0234331030; 0234331067; email: 
primaria_casin@yahoo.com; CUI 435964, reprezentata legal prin primar SOROIU 
DANIEL, pe de o parte 
 
Si 
      Asociatia ,,Fotbal Club Sportiv Viitorul Curita’’ cu sediul in comuna Casin, judetul 
Bacau, CIF 35027289, reprezentata prin presedinte executiv DUTA ADRIAN. 
 
     Art.1.OBIECTUL CONTRACTULUI 
Promovarea si dezvoltarea activitatii sportive, a echipei de fotbal din satul Curita, comuna 
Casin, Asociatia ,, Fotbal Club Sportiv Viitorul Curita’’ si finantarea echipei cu sume pentru 
cheltuieli eligibile cu AJF Bacau si cheltuieli cu transportul jucatorilor - 23.000 lei. 
 
     Art.2.DURATA CONTRACTULUI 
Contractul se incheie  pentru anul sportiv 2020. 
 
    Art.3. OBLIGATIILE PARTILOR 
 
3.1. Uat Comuna Casin, se obliga: 
- se intretina gazonul irigat si cosit; 
- sa intretina si sa gestioneze imobilul ( vestiare + magazie) din incinta stadionului; 
- sa sprijine financiar, in conditiile legii, activitatea sportiva a AFCS Viitorul Curita: 
3.2. AFCS Viitorul Curita, se obliga: 
- sa nu retrogradeze in liga inferioara; 
- sa existe in componenta echipei pe durata  unui an competitional si un minim de patru 
jucatori  cu domiciliul in comuna Casin; 
- sa asigure atragerea copiilor in activitatea sportiva; 
- sa promoveze tinerele talente in fotbalul din comuna Casin; 
- sa folosesca baza sportiva ca un bun godspodar si conform destinatiei: teren de fotbal; 
- sa predea la incetarea contractului baza sportiva in aceleasi conditii si stare in care  a fost 
preluata conform procesului verbal de predare primire. 
- sa achite taxa pentru utilizarea temporara a terenului de sport, conform hotararii consiliului 
local; 

mailto:primaria_casin@yahoo.com


 
Art 4. MODIFICAREA CONTRACTULUI 
Nicio parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate 
interveni numai prin acordul de vointa exprimat al partilor, prin act aditional. 
 
Art.5. INCETAREA CONTRACTULUI 
Contractul poate inceta in urmatoarele cazuri: 

a) prin acordul scris al ambelor parti; 
b) la implinirea termenului; 
c)  daca se constata ca sunt deficiente in administrarea sumelor allocate de catre 

Comuna Casin; 
d)  Daca echipa de fotbal se retrage din activitatea competitionala. 

 
Art.6. CLAUZE SPECIALE 
Activitatea financiara a Asociatiei Sportive cu privire la modul de cheltuire a sumelor 
alocate de catre Consiliul Local al Comunei Casin, va fi controlata de compartimentul 
buget, contabilitate, venituri, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei 
Casin, judetul Bacau.  
In acest sens, AFCS Viitorul Curita va pune la dispozitia compartimentului buget, 
contabilitate, venituri, toate documentele legate de sumele allocate de Consiliul Local 
Casin. 
 
Art.7. LITIGII 
7.1. Partile convin ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau 
rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia, sa fie rezolvate pe cale 
amiabila de reprezentantii lor. 
7.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila,  partile se vor 
adresa instantelor judecatoresti romane competente. 
Art.8. DISPOZITII FINALE 
Prezentul contract reprezinta  intelegerea partilor cu privire la obiectul sau si inlocuieste 
orice alta intelegere scrisa sau verbala. 
 
Prezentul contract a fost incheiat in _____exemplare cu valoare juridical egala, cate unul 
pentru fiecare parte, astazi__________, in localitatea _______________________. 
 
Reprezentant  UAT CASIN                         Reprezentant AFCS Viitorul Curita 
           Primar,                                                    Presedinte executiv, 
      Daniel  Soroiu                                                  Duta Adrian 
 
 
 
Contabil - Comaneci Anca Mihaela 
 
 
 
 



Intocmit: Cons.Jur. Maria Daniela Radu 
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