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                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679 
     E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 

                         CONSILIUL LOCAL 
                   

 
H O T Ă R Â R E A  NR.  

 
 Privitor la: aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între 

Comuna Roșiile și A.C.S. ȘTIINȚA ROȘIILE prin 
Consiliul Local Roșiile și acordarea sumei de 3000 lei 
reprezentând cheltuieli cu arbitrajul. 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de  29.06.2022 la care participă un număr de 11 consilieri din 
totalul de 11 consilieri în funcție; 
 Având în vedere că domnul Mrejea Gheorghe a fost ales preşedinte de 
şedinţă pentru o perioadă de trei luni în Şedinţa Consiliului local Roşiile din data 
de 31.05.2022; 
 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre, expunerea de motive, referatul 
secretarului/raportul de specialitate nr. 2456/23.06.2022  referitor la aprobarea 
încheierii unui protocol de colaborare între Comuna Roșiile și A.C.S. ȘTIINȚA 
ROȘIILE prin Consiliul Local Roșiile și acordarea sumei de 3000 lei reprezentând 
cheltuieli arbitraj, având în vedere turul campionatului de fotbal 2021-2022, sume 
reprezentând cheltuieli cu arbitrajul conform solicitării nr. 5/17.06.2022 a 
Președintelui ACS ȘTIINȚA ROȘIILE; Anexa nr. 1 a AJF Vâlcea pentru liga a VI-a; 
 Văzând avizele comisiilor de  specialitate din cadrul Consiliului local Roșiile 
prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre; 
 Ținând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre 
întocmit de secretarul general al UAT Roșiile;     
 În conformitate cu prevederile, art. 2, art. 3 alin. (1), art. 67 alin(2) lit b), 
art. 67, alin. 3, lit. (b) si art. 69 din L. 69/2000 privind  legea educației fizice și 
a sportului, cu modificările și completările ulterioare,  Anexa nr. II, pct. 9 lit. b din 
L. nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, art. 46 alin. 1 lit. f), g) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și 
fundații, cu modificările și completările ulterioare, văzând și OAP nr. 664/2018 
privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor si programelor sportive, cu 
respectarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, Legii nr. 52/2003 r1 privind transparența decizională în administrația 
publică, văzând și art. 120, 121 din L. 1/2003 – Constituția României, Legea 
199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 r1 privind 
Codul Civil;    
 În temeiul art. 129, alin. (2) lit. d), alin. (4) lit. a), alin. 7 lit. a), art. 133 
alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit a), art. 140, 
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art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, art. 240 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu 11 voturi pentru, 
Consiliul local al comunei Roșiile, județul Vâlcea, adoptă următoarea: 
 
 

H O T Ă R Â R E : 
 

Art. 1. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între comuna 
Roșiile și Asociația Club Sportiv Știința Roșiile, prin Consiliului Local al Comunei 
Roșiile, în vederea desfășurării de activități sportive în domeniul fotbalului în 
comuna Roșiile, județul Vâlcea, pentru anul în curs, conform Anexei nr. 1 care 
face parte integrantă din prezenta. 

   Art. 2. (1). Se aprobă, pentru anul în curs, susținerea financiară prin 
încheierea unui contract de colaborare între Primăria Comunei Roșiile și Asociația 
Club Sportiv Știința Roșiile, în sumă de 3000 lei, reprezentând cheltuieli cu 
arbitrajul pentru meciurile de acasă susținute de ACS ȘTIINȚA ROȘIILE. 

(2). Structura sportivă menționată, beneficiară a sprijinului financiar, 
răspunde de modul de utilizare a sumelor acordate, conform destinației pentru 
care au fost alocate în conformitate cu legislația în vigoare și cu obligația de a 
justifica modul de utilizare a sprijinului financiar.  

 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
împuternicește domnul Constantin Dumitru - primarul comunei Roşiile, judeţul 
Vâlcea ca ordonator principal de credite. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre va fi  comunicată Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate,  primarului comunei Roşiile în 
vederea ducerii la îndeplinire, președintelui ACS ȘTIINȚA ROȘIILE, AJF Vâlcea şi 
va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului general UAT Roșiile, județul 
Vâlcea.  

 
Roşiile, 23.06.2022 

       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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PROTOCOL DE COLABORARE 

 
Încheiat între: 

 
1. PRIMĂRIA COMUNEI ROȘIILE, cu sediul în Comuna Roșiile, sat Roșiile, str. 

Principală nr. 103, Județul Vâlcea, având C. I. F. 2539495, atribut fiscal RO, 
având contul nr …...............................………... , deschis la Trezoreria Bălcești, 
prin reprezentant legal Constantin Dumitru, în calitate de primar, pe de o 
parte, 

şi 
2. Asociația Club Sportiv ȘTIINȚA ROȘIILE, număr de înregistrare fiscală 

41054229, cu sediul în com. Roșiile , str. Principală, nr. 128, jud. Vâlcea, 
având contul nr. R014BRDE390SV57801223900 deschis la BRD, 
reprezentată de către dl. PÎRVU ION cu funcția de Președinte, în calitate 
de beneficiar, pe de alta parte, 

 
Art. 1. PRINCIPIILE COLABORĂRII 

Colaborarea dintre părti se bazează pe OUG nr. 57/2019, Legea 69 / 2000, cu 
modificările şi completările ulterioare şi H.C.L. Roșiile având în vedere acordarea 
unui sprijin financiar; 

 
Art. 2. SCOPUL PROTOCOLULUI 

Comuna Roșiile şi Consiliul Local al Comunei Roșiile consideră că o promovare 
solidă a localitătii poate fi efectuată şi prin echipa de fotbal Știința Roșiile, 
deoarece echipa de fotbal a reuşit să obtină în ultima perioadă rezultate bune și 
foarte bune în Campionatul anterior. 

Echipa de fotbal Știința Roșiile este o asociatie sportivă care din punct de 
vedere juridic reprezintă o asociatie cu personalitate juridică, fără patrimoniu, fără 
scop lucrativ, având o activitate fără profit, cu scopul promovării unei imagini 
sportive pozitive şi, în formă extinsă, a comunei Roșiile. 

Echipa de fotbal Știința Roșiile are rolul promovării necondiționate a 
comunei Roșiile, prin obtinerea de rezultate bune care să aducă o imagine 
pozitivă comunei. 

Pentru ca echipa de fotbal Știința Roșiile să aibă rezultate bune în continuare, 
Consiliul Local al comunei Roșiile va susține financiar cu anumite sume de bani 
stabilite prin hotărâre de consiliu, la propunerea primarului. Sumele alocate astfel, 
au menirea să creeze echipei o stabilitate financiară pentru funcționarea continuă, 
în vederea obținerii de rezultate bune pe plan sportiv. 

Anexa nr. 1 

la H.C.L. Roşiile, județul Vâlcea  
nr.      / 29.06.2022  
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Art. 3. OBIECTUL PROTOCOLULUI 

ÎI constituie promovarea comunei Roșiile astfel încât numele comunei va fi 
inscripționat pe echipamentul de joc al echipei  ACS Știința Roșiile, și susținerea 
activităților curente ale asociației. 

 
Art. 4. DURATA PROTOCOLULUI 

Durata protocolului curge de la semnarea să de către ambii parteneri pentru o 
perioada determinată, respectiv până la sfârșitul anului în curs. 

 
Art. 5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

Consiliul Local al comunei Roșiile se obligă să susțină în acest an activitatea 
asociatiei club sportiv Știința Roșiile, ca aceasta să poată functiona la nivelul Ligii 
a VI-a județene, fără să aducă lezare de imagine comunei Roșiile. Valoarea 
pecuniară este stabilită prin hotărâre a Consiliului Local al comunei Roșiile şi se 
virează în baza documentelor fiscale emise.  

De asemenea, terenul de fotbal a fost pus la dispozitia asociatiei clubului 
sportiv, în mod gratuit. Contravaloarea utilitătilor acestora şi întreţinerea terenului 
de sport va fi asigurată de către Consiliul Local al comunei Roșiile prin alocări 
bugetare anuale. 

Asociaţia Club sportiv Știința Roșiile se obligă să obţină rezultate pozitive în 
competiţiile sportive pe care le desfăşoară fie la nivel de campionat în Liga a VI-
a, fie în alte meciuri oficiale, fără a leza imaginea localităţii pe care o reprezintă şi 
este obligată să respecte următoarele condiţii: 

- Fiecare echipament sportiv să fie inscripţionat cu însemnele „ROȘIILE"; 
- sa promoveze denumirea institutiei finantatoare în cadrul actiunilor/activitatilor 

finantate prin modalitatile convenite între parti; 
- Să organizeze un meci de fotbal din campionat sau amical, cu o echipă de 

top din judeţ, la data când se organizează „Zilele comunei Roșiile", meci 
considerat a fi jucat pentru promovarea evenimentului; 

- institutia finantatoare se obligă să urmărească, direct sau indirect, 
direcționarea activității beneficiarului. 

 
Art. 6. DISPOZIŢII FINALE 

Prezentul protocol încetează prin acordul părţilor. 
Încetarea participării în cadrul prezentului protocol de colaborare, de către 

oricare dintre părţi, se notifică partenerului cu cel puţin 30 de zile lucrătoare 
înainte de a deveni efectivă. 

Protocolul poate fi modificat sau completat numai cu acordul părţilor și 
aprobarea modificărilor de către Consiliul Local al comunei Roșiile. Modificările 
sau completările se constituie în anexe la prezentul protocol.  
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Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare în momentul semnării de 
către ambii parteneri. 

Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului 
contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia sa fie 
rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor. În cazul în care nu este posibilă 
rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa Instanțelor judecătorești 
competente. 

 
Prezentul protocol a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru 

fiecare parte. 
 
 Primar comuna Roșiile,                   Președinte ACS Știința Roșiile, 
 

Roşiile, 23.06.2022 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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