
ROMANIA 
JUDETUL GORJ                                                                                       
COMUNA RUNCU 
CONSILIUL LOCAL                                                                                  
 

HOTARAREA  Nr.37 
privind  aprobarea protocolului de colaborare încheiat între  Asociaţia Clubul   Sportiv X3M Valcea 

si comuna Runcu” pentru organizarea etapei a-III-a a Campionatului National de OFF Road Trofeul “ 
X3M Off Road Challenge Runcu, Gorj” ce se va desfăşura  în perioada   02-05 septembrie 2021, în  

Comuna Runcu, Judeţul Gorj 
 

      Consiliul Local al Comunei Runcu, Judeţul Gorj . 
      Avand in vedere ; 
     -referatul de aprobare nr.6467/11.08.2021 la proiectul de hotărăre  privind aprobarea protocolului de 
colaborare încheiat între  Asociaţia Clubul   Sportiv X3M Valcea si comuna Runcu” pentru organizarea 
etapei a-III a a Campionatului National de OFF Road Trofeul “ X3M Off Road Challenge Runcu, Gorj” ce se 
va desfăşura  în perioada 02-05 septembrie 2021, în  Comuna Runcu, Judeţul Gorj . 
       -raportul compartimentelor de resort (Compartimentul Juridic si Biroul financiar contabilitate) inregistrat 
sub nr. 6468/11.08.2021; 
      -rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local ; 
      -prevederile art 129, alin (2), litera e) si alin (9), litera a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 
      În temeiul art.139, alin(1) si art.196, alin(1), litera a)  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ  
 

H O T A R A S T E: 
        Art.1. Se aprobă Protocolul de colaborare  încheiat  între  Asociaţia Clubul   Sportiv X3M Valcea si 
comuna Runcu” pentru organizarea etapei a-III-a a Campionatului National de OFF Road Trofeul “ 
X3M Off Road Challenge Runcu, Gorj” ce se va desfăşura  în perioada  02-05 septembrie 2021, în  
Comuna Runcu, Judeţul Gorj ,  conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărăre . 
     Art.2. Se împuterniceşte  dl Cimpeanu Grigore Adi –primarul comunei Runcu să semneze protocolul 
aprobat, conform art 1. 
     Art.3. Prin grija Secretarului comunei Runcu prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul prevăzut de 
lege, Primarului comunei Runcu, Instituției Prefectului - județul Gorj și compartimentelor de specialitate ale 
primarului comunei Runcu și se va aduce la cunoștință publică prin afișare sau publicare pe pagina de 
internet la adresa www.runcugorj.ro.   
        Adoptată în ședința extraordinară de îndata din data de 13.08. 2021 cu un număr de 10 voturi „ 
pentru”, din cei 10 consilieri prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie.  

  Data: 13.08.2021 

  PREȘEDINTE DE SEDINTA,                                                                 CONTRASEMNEAZA 
             CONSILIER,                                                                     SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI            
            IANC IONEL                                                                                  VLĂDUȚ CAMELIA                                                                                                                                 
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                                                                                         Anexa la HCL nr 37/13.08.2021 

 
                                                                        

Protocol de colaborare  
pentru organizarea etapei a-III-a a Campionatului National de Off Road 

Trofeul “X3M Off Road Challenge Runcu, Gorj”  

ce se va desfasura in perioada 02-05 septembrie 2021,  

in Comuna Runcu,  judetul Gorj 
 

 

Protocolul de colaborare este intre urmatoarele persoane juridice: 

- “Asociatia Clubul Sportiv X3M Valcea” cu sediul in str Calea lui Traian nr 70, Ramnicu 

Valcea, jud Valcea CIF: 27765811 , Registrul sportiv: VL/A2/00041 / 2011, registrul special 

nr: 44, reprezentata prin Octavian Tudor – membru fondator;  

- Comuna Runcu” cu sediul in localitatea Runcu , comuna Runcu , judetul Gorj, CIF: 4448229, 

reprezentata prin Primar - Cîmpeanu Grigore Adi; 

 

 

 Protocolul are ca obiect colaborarea dintre cele doua persoane juridice pentru organizarea si 

desfasurarea Etapei a III-a a Campionatului Național de Off Road 2021 Trofeul “X3M Off Road 

Challenge Runcu, Gorj” ce se va desfasura in perioada 02-05 septembrie 2021, in comuna Runcu, 

judetul Gorj, in conformitate cu prevederile legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 si cu toate 

prevederile legale incidente. Concursul se derulează sub egida Federației Române de Automobilism 

Sportiv și a Comisiei Naționale de Off Road. 

  

 

ATRIBUTII: 

In vederea organizarii evenimentului descris mai sus, persoanele juridice semnatare ale 

prezentului protocol au urmatoarele roluri si atributii : 

- “Asociatia Clubul Sportiv X3M Valcea” are rolul de a organiza, monitoriza, asigura logistica 

desfasurarii competitiei sportive, in baza permisului si a licentei de organizare, eliberate de catre 

Federatia Romana de Automobilism Sportiv (F.R.A.S.); si de obtinere a permisului  si a licentei de 

organizare de la Federatia Romana de Automobilism Sportiv (F.R.A.S.) . 

- “Comuna Runcu” are rol de co-organizator (gazda evenimentului) si de obtinerea avizelor necesare 

organizării competiţiei, avize care se solicită de la (EX):  

• Inspectoratul Judetean de Jandarmi Gorj 

• Consiliul Judetean Gorj 

• Comuna Runcu 

• Comuna Pestisani  

• Comuna Stanesti 

• Inspectoratul de Poliție Județean Gorj – Serviciul Rutier 

• RNP Romsilva – Direcția Silvică Gorj  

• Obstea Muntele Runcu 

• Obstea Plaiurile Dobritei  

• Obstea Valea Susenilor  

• CRH Ciment Romania S.A.  
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Atributiile partilor. 

 Asociatia Clubul Sportiv X3M Valcea  prin rolul de organizator are urmatoarele atributii. 

1. Conceperea si organizarea tuturor traseelor de competitie; 

2. Alocarea personalului de arbitraj al competitiei; 

3. Obtinerea permisului de organizare si a licentei de organizator pentru etapa a III-a a 

Campionatului Național de Off Road 2021 Trofeul “X3M Off Road Challenge Runcu, Gorj” 

4. Asigurarea securitatii competitiei si intocmirea  planului de securitate specific (in plus se 

intocmeste o declaratie pe propria raspundere a fiecarui concurent, dupa aducerea la cunostinta a 

Regulamentului Sportiv Cadru al Campionatului Național de Off Road 2021 și anexele sale, 

Regulamentului particular de concurs și Planului de securitate al evenimentului, prin care concurentii 

se obliga sa respecte conditiile de securitate). 

 Comuna Runcu, prin rolul de co-organizator gazda a evenimentului sportiv, are urmatoarele 

atributii: 

1. Pune la dispozitia Organizatorului si asigura acestuia diverse facilitati logistice necesare 

desfasurarii competitiei , prin care, fara a se limita la: inchiderea drumurilor necesare desfasurarii 

etapei, locatie pentru parcarea autovehiculelor de concurs, asigurarea pazei parcarii, aceasta urmand a 

avea acces la curent electric, asigurarea parcarii pentru platforme auto, asigurarea spatiului adecvat 

pentru parcul tehnic, asigurare spatiu adecvat pentru desfasurare activitate secretariat, spatiu premiere. 

2. Obtinerea tuturor avizelor si acordurilor, de la institutiile si persoanele fizice/juridicie 

competente cu emiterea acestora, in raza de competenta a carora se desfasoara etapa a III-a a 

Campionatului Național de Off Road 2021. 

3. Asigura bugetarea si alocarea sumelor necesare exclusiv promovarii din punct de vedere 

turistic a Comunei Runcu, si a contravalorii avizelor si acordurilor. Promovarea va fi facuta prin 

intermediul institutiilor de media, tiparirea de pliante, afise, fluturase, benere, inscriptionari articole 

vestimentare, promovare pe site-ul propriu, ecusoane si trofee. 

4. Asigurarea asistenţei de specialitate de salvare montană şi prim ajutor medical. 

Concursul se derulează sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv și a Comisiei 

Naționale de Off Road. 

Prezentul protocol a fost incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare 

semnatar si intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti,. 

 

Asociatia Club Sportiv X3M Valcea    Comuna Runcu 

      Data semnarii _____________      Data semnarii _______________  

     

 OCTAVIAN TUDOR              PRIMAR 

       Jr. CÎMPEANU GRIGORE ADI 

 

  PREȘEDINTE DE SEDINTA,                                                                  
             CONSILIER,                                                                     SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI            
            IANC IONEL                                                                                  VLĂDUȚ CAMELIA                                                                                                                                  
 
 


