
 
ROMANIA 
JUDETUL GORJ                                                                                      
COMUNA RUNCU 
CONSILIUL LOCAL                                                                                  
 

HOTARAREA  Nr.49 
privind  aprobarea protocolului de colaborare încheiat între  UAT Comuna Runcu și Clubul 

Sportiv Universitar”Constantin  Brâncuși” din Târgu-Jiu 
 
      Consiliul Local al Comunei Runcu, Judeţul Gorj . 
      Avand in vedere ; 
       -referatul de aprobare la proiectul de hotărăre  privind aprobarea protocolului de colaborare 
încheiat înttre  UAT Comuna Runcu și Clubul Sportiv Universitar”Constantin  Brâncuși” din Târgu-Jiu 
      -raportul compartimentelor de resort (Compartimentul Juridic si Biroul financiar contabilitate) ; 
      -rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local ; 
      -Hotararea Consiliului Local Runcu nr.4/26.01.2018 privind aprobarea unei taxe speciale pentru 
utilizarea „ Salii de Sport cu tribuna 180 locuri- comuna Runcu, sat Bilta, Liceul Tehnologic General 
Constantin  Sandru, judetul Gorj; 
      -prevederile art 129, alin (2), lit d) coroborat cu alin.(7), lit.c), art 129, alin(2), lit) e coroborat cu  alin 
(9), litera a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
      În temeiul art.139, alin(1) si art.196, alin(1), litera a)  din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
                                                H O T A R A S T E: 
        Art.1. Se aprobă Protocolul de colaborare  încheiat  între  UAT Comuna Runcu și Clubul 
Sportiv Universitar”Constantin  Brâncuși” din Târgu-Jiu, 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 si ca persoana de contact desemnata de catre UAT Comuna Runcu. 
      Art.3. Prin grija Secretarului comunei Runcu prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul 
prevăzut de lege, Primarului comunei Runcu, Instituției Prefectului - județul Gorj, compartimentelor de 
specialitate ale primarului comunei Runcu, persoanelor interesate si se va aduce la cunoștință publică 
prin afișare sau publicare pe pagina de internet la adresa www.runcugorj.ro.   
         Adoptată în ședința ordinară din data de 29.10.2021 cu un număr de 14 voturi „ pentru”, 
din cei 14 consilieri prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie.   

  Data: 29.10.2021 

  PREȘEDINTE DE SEDINTA,                                                       CONTRASEMNEAZA 
             CONSILIER,                                                            SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI             
LĂPĂDUȘ VASILE-OVIDIU                                                               VLĂDUȚ CAMELIA                                                                                                                                

 

  



Anexa 1 la HCL 49/2021 

 

PROTOCOL DE COLABORARE  

încheiat azi, __.10.2021 

 

 

Cap. I Art.1 Părțile  

1. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ - COMUNA RUNCU, cu sediul în 

comuna Runcu, sat Runcu, strada Cheile Sohodolului, nr.248, judetul Gorj, cont Trezorerie 

RO43TREZ33621A300530XXXX, cod fiscal 4448229,  reprezentat legal prin domnul Adi-Grigore 

Câmpeanu - Primar, numit în cuprinsul prezentului protocol PROPRIETAR 

și 

2. CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DIN TÂRGU-JIU, 

cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str.Tineretului, nr.4, etaj 1, județul Gorj, cont de virament 

nr.RO69TREZ33620G370100XXXX deschis la Trezoreria Târgu-Jiu, cod fiscal 36404930, telefon 

0749 / 156.994, reprezentată legal prin domnul lect.univ.dr. Virgil-Ion Popovici, în calitate de 

Director, numit în cuprinsul prezentului protocol CLUB.  

 

Cap. II Art. 2. Obiectul protocolului  

Prezentul protocol reglementează colaborarea dintre Unitatea Administrativ Teritorială - 

Comuna Runcu, în calitate de proprietar al Sălii de sport din incinta Liceului Tehnologic ”G-ral 

Constantin Șandru” din comuna Runcu, sat Bîlta, nr.130, județul Gorj şi clubul partener, în ce priveşte 

utilizarea, cu titlu oneros, dar și gratuit de către clubul partener a sălii de sport respective, pentru 

organizarea si desfasurarea activitatii sportive în care este angrenat clubul partener - Divizia A la 

handbal masculin, ediția 2021-2022, dar și pentru organizarea si desfasurarea activitatii sportive în 

comun, pe raza teritorială a proprietarului sălii respective.  

 

Cap. III Art. 3 Drepturile si obligatiile  

a) PROPRIETARUL:  

- are dreptul să puna la dispozitia clubului partener sala de sport din incinta Liceului Tehnologic ”G-ral 

Constantin Șandru” din comuna Runcu, sat Bîlta, nr.130, județul Gorj, in vederea organizarii si 

desfasurarii antrenamentelor și activitatilor sportive oficiale în care este angrenată echipa de handbal 

masculin, la un tarif de 120 lei / oră, ce va fi achitat în prealabil;  

- are obligatia asigurării utilităților aferente folosintei salii pe perioada utilizarii de catre club;  

- are obligația să pună la dispoziția clubului partener, cu titlu gratuit,sala de sport din incinta Liceului  

 



 

Tehnologic ”G-ral Constantin Șandru” din comuna Runcu, sat Bîlta, nr.130, județul Gorj, in vederea 

organizarii si desfasurarii cursurilor pentru începători (inițiere) / avansați, pe diferite discipline 

sportive la care vor participa, cu prioritate, copiii și tinerii din localitatea Runcu. 

- are dreptul să participe la activitatea de control al accesului participantilor la activitatea sportiva si a 

spectatorilor; 

- are obligatia să pună la dispoziția clubului partener mijloacele de comunicare cu publicul aflate în 

dotare; 

- are dreptul să întocmească unilateral, cu consultarea clubului partener, graficul de programare al 

evenimentelor sportive în sala, pe care îl poate modifica unilateral oricând, fără a pune în pericol 

participarea acestuia la competițiile sportive oficiale în care este angrenat cu echipa de handbal 

masculin;  

- are dreptul să monitorizeze video toate evenimentele desfășurate în sala;  

-are dreptul sa interzica sub orice forma, vanzarea, distribuirea sau consumul bauturilor alcoolice ori in 

arena sportiva, precum și comercializarea oricăror altor produse; 

- are dreptul să stabilească împreună cu clubul partener regulile ce trebuie respectate de către 

persoanele care pătrund in incinta sălii la evenimentele sportive organizate de club;  

- are obligația sa asigure cu personal propriu de ordine si siguranta, accesul spectatorilor, pe baza de 

bilet sau invitatie, potrivit reglementărilor specifice în vigoare și ținând cont de contextul 

epidemiologic actual;  

- are dreptul să folosească denumirea şi însemnele (siglă, culori, slogan, etc.) clubului partener şi 

participanţilor acestuia la activitatea sportivă în orice activitate proprie de comunicare publică.  

b) CLUBUL:  

- are dreptul la acces în sala de sport din incinta Liceului Tehnologic ”G-ral Constantin Șandru” din 

comuna Runcu, sat Bîlta, nr.130, județul Gorj si în spatiile aferente (vestiare) necesare pregatirii si 

desfasurarii competițiilor oficiale, în conformitate cu graficul întocmit unilateral de către proprietar cu 

consultarea sa;  

- are obligația să platească proprietarului tariful de 120 lei / oră (240 lei / partidă oficială), cu ocazia 

desfășurării competițiilor oficiale de tipul Diviziei A la handbal masculin organizate de către Federația 

Română de Handbal, în care clubul partener are calitatea de echipă gazdă - organizator, potrivit 

calendarului competițional anual 

 



Intervalele orare de disputare a partidelor oficiale de pe teren propriu stabilite de către F.R.H. 

sunt: în zilele de sâmbătă între orele 10.00 - 18.00 și în cursul săptămânii -  miercuri între orele 16.30 - 

19:00. Acestea vor fi stabilite anterior, cu aprobarea F.R.H. și vor fi comunicate proprietarului, pentru 

asigurarea accesului și celor necesare clubului partener. 

- are obligaţia să platească eventualele daune cauzate cu ocazia utilizării sălii, constatate de 

reprezentantii desemnati ai proprietarului;  

- are dreptul să mentioneze calitatea de partener pe toate materialele de promovare si la toate 

evenimentele publice organizate de club pe perioada derularii protocolului;  

- are obligatia să transmită proprietarului persoanele care vor fi prezente la evenimentele sportive 

desfăşurate în sala;  

- are obligaţia să predea vestiarele în stare de curățenie la încheierea evenimentelor sportive 

desfășurate în sală; 

- are obligaţia să respecte, în calitate de organizator, regulile sportive şi legale de organizare şi 

desfăşurare a antrenamentelor şi competiţiilor sportive care se vor desfăşura în sala; 

- are obligatia să informeze Serviciul de Ambulanta, Inspectorate pentru Situatii de Urgenta, Politia si 

Jandarmeria în situația intervenirii în timpul desfășurării activităților sportive în sala a unor 

evenimente care reclamă intervenția acestora; 

- are obligaţia să asigure respectarea tuturor regulilor stabilite de către proprietar pentru persoanele 

cărora clubul le permite accesul în sală; 

- are obligația să asigure organizarea și desfășurarea cursurilor pentru începători (inițiere) / avansați, pe 

diferite discipline sportive la care vor participa, cu prioritate, copiii și tinerii din localitatea Runcu, 

doar cu personal calificat și poartă deplina responsabilitate, în acest sens. 

- are obligaţia să promoveze reciproc imaginea localității și a structurii sportive, dar, în special, a 

localității, cu ocazia tuturor activităților cu caracter sportiv și în mijloacele mass-media; 

- are obligația să deruleze unor cursuri de inițiere în handbal (băieți și fete), pe grupe de vârstă și, în 

viitor și să-i înscrie în competiții oficiale, după caz; 

- are obligația să promoveze educația tinerilor prin sport și sportul în rândul tinerilor, în concordanță 

cu scopul și obiectivele clubului nostru sportiv. 

Art. 4 Raspunderea partilor.  

Fiecare partener va contracta singur drepturi si obligatii fata de terti și va raspunde exclusiv în 

raporturile juridice încheiate cu aceștia.  

Pentru nerespectarea clauzelor prezentului protocol in tot sau in parte sau pentru executarea 

defectuoasa a acestora, partea in culpa va plati daune interese la valoarea prejudiciului produs.  

Cap.IV Art. 5 Durata protocolului. 

Prezentul protocol de colaborare produce efecte, incepand cu data de 01.11.2021și pana la 

30.06.2024, cu posibilitatea prelungiri prin act adițional, cu acordul părților.  



Cap.V Art. 6 Incetarea protocolului. 

Prezentul protocol de colaborare inceteaza de drept la expirarea duratei convenite.  

Protocolul inceteaza si prin acordul scris al partilor sau prin denunțarea unilaterală de către 

fiecare parte contractanta  

Art. 7 Forta majora. 

Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii, cu cerinta 

notificarii scrise prealabile in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora.  

Art. 8 Clauze finale. 

Prezentul protocol s-a încheiat în baza HCL Runcu nr. ____ / ___.___._______.  

Eventualele litigii intre partile protocolante se vor solutiona pe cale amiabila, iar în cazul în care 

părțile nu ajung la o soluție comun agreeată, competenta solutionarii litigiului apartine instantelor 

judecatoresti competente din județul Gorj.  

Orice modificare sau completare adusa prezentului protocol se poate face numai prin acte 

aditionale semnate de partile protocolante si vor face parte integranta din prezentul protocol.  

 

PROPRIETAR, CLUB PARTENER, 

U.A.T.- COMUNA RUNCU                                                         C.S.U.C.B. TÂRGU-JIU 

            PRIMAR,     DIRECTOR, 

Jr.Adi-Grigore Câmpeanu                                                        Lect.univ.dr. Virgil - Ion POPOVICI 

 

 

 

 

 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                                            SECRETAR GENERAL, 

  LAPADUS  VASILE-OVIDIU                                                              VLADUT CAMELIA 


