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                                                                                   HOTĂRÂREA NR. 135 
                                                                  din  12.12.2019            
privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Clubul Sportiv Municipal Zalău  în 

vederea organizării evenimentului ”Gala performanței la box” – ediția I 2019 
  
 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică în data 
de 12 decembrie 2019; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 19734/2019 a Primarului oraşului Șimleu 
Silvaniei, Raportul de specialitate nr. 19735/2019 al Viceprimarului orașului Șimleu Silvaniei, 
Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, servicii, comerţ 
şi agricultură, Avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, 
muncă şi protecţie socială, protecţie pentru copii, tineret şi sport și Avizul Comisiei juridice şi de 
disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor 
omului, culte şi problemele minorităţilor  ale  Consiliului Local; 
 În baza prevederilor  art. 129 alin. 2 lit. e, alin. 9 lit. a  din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 În temeiul art.139 alin.3, lit.a  și art. 196, alin.1, lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, 
                            HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat cu Clubul Sportiv Municipal Zalău, 
cu sediul în Municipiul Zalău, str. Stadionului, nr. 5, județul Sălaj, în scopul organizării 
evenimentului ”Gala performanței la box” – ediția I 2019, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.     
 Art.2. Se împuternicește Primarul orașului Șimleu Silvaniei, dl. SEPTIMIU CĂTĂLIN 
ȚURCAȘ, să încheie și să semneze cu Clubul Sportiv Municipal Zalău,  Acordul de parteneriat 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
 Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  
 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 
Şimleu Silvaniei și Direcția Economică. 
           Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 

  - Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
  - Prefectul Judeţului Sălaj; 

                         - Direcția Economică;  
               - Clubul Sportiv Municipal Zalău; 
                         - dosar hotărâri.          

                
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ, 
                  LAZAR IOAN-RADU                                            SECRETAR GENERAL DELEGAT,  
                                            ALINA-MARIANA PETHO 
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                                                    ACORD  DE  PARTENERIAT  
 
 
 I. PĂRȚILE CONTRACTANTE: 
 
 1. ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI,  cu sediul în localitatea Șimleu Silvaniei, str. Libertății nr.3, 
județul Sălaj, tel: 0260-678622, fax: 0260-6679220, cod fiscal: 4566658, reprezentat prin dl. 
SEPTIMIU CĂTĂLIN ȚURCAȘ, având funcţia de PRIMAR, în calitate de PARTENER, pe de o parte și  
 
          2. CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ZALĂU cu sediul în Municipiul Zalău, str. Stadionului, nr. 5, 
județul Sălaj, cod fiscal: 4494691, Cont Trezorerie RO93TREZ5615005XXX008563, reprezentat de 
dl.  MUREȘAN SILVIU-VASILE, având funcția de DIRECTOR, în calitate de PARTENER, pe de altă 
parte, 
 
           II. OBIECTUL  ACORDULUI DE PARTENERIAT: 
 
    Art.1. Obiectul acordului de parteneriat este organizarea în comun a evenimentului ”Gala 
performanței la box” - ediția I 2019. 
         
           III. DURATA PARTENERIATULUI: 
 
           Art.2. Prezentul acord de parteneriat se încheie pentru perioada 16.12.2019 – 24.12.2019. 
 
           IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR ÎN REALIZAREA OBIECTULUI ACORDULUI DE PARTENERIAT:      
              
           Art.3. ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI se obligă:    

 să asigure resursele financiare pentru finanțarea  premiilor ce vor fi acordate sportivilor 
șimleuani legitimați la Clubul Sportiv Municipal Zalău în cadrul evenimentului ”Gala 
performanței la box ” - ediția  I 2019, care au obținut performanțe deosebite la competițiile 
naționale în cursul anului 2019 

 să  acorde premii bănești sportivilor șimleuani legitimați la Clubul Sportiv Municipal Zalău  care 
au obținut performanțe deosebite la box în cursul  anului 2019, după cum urmează: 

                  1.  La Campionatul Național:            -  locul I - 300 lei 
                                                                           -  locul  II - 200 lei 
                                                                           -  locul III  - 150 lei 
              
                 2. La Cupa României:                      -  locul I - 300 lei 
                                                                          -  locul  II - 200 lei 
                                                                          -  locul III - 150 lei. 
 



 
            Art.4. CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ZALĂU se obligă: 
 

 să contribuie la organizarea evenimentului ”Gala performanței la box” - ediția I 2019  
 să promoveze imaginea orașului Șimleu Silvaniei  la competițiile sportive de box care vor fi 

organizate la nivel  județean, zonal, regional și național. 
 
            V. MODIFICAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT: 
            Art.5. Modificarea prezentului acord poate fi făcută prin act adițional, cu acordul ambelor părți. 
  
            VI.  ÎNCETAREA  ACORDULUI DE PARTENERIAT: 
 Art.6. Prezentul acord de parteneriat încetează în următoarele cazuri: 
 - când una din părți nu îşi îndeplinește obligaţiile prevăzute la cap. IV din acordul de parteneriat, 
situație în care partea lezată poate cere denunțarea unilaterală a acestuia;  
 - una din părţi reziliază unilateral prezentul acord, cu condiţia notificării către celălalt partener cu 
cel puţin  3 de zile înainte de data rezilierii; 
 - la expirarea duratei pentru care s-a încheiat  acordul; 
            - prin acordul părților; 
            - în caz de forță majoră; 
 - alte cauze prevăzute de lege. 
 
            VII.  RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 
 Art.7. Răspunderea pentru îndeplinirea obligațiilor ce decurg din prezentul acord de parteneriat 
revin părților așa cum  s-au obligat fiecare dintre acestea prin clauzele contractuale, conform legii. 
          
            VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR: 
 Art.8. Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea acordului 
vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi soluţionat de către 
instanţele judecătoreşti competente. 
 
 Prezentul acord a fost încheiat și semnat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare 
parte, ambele cu aceeași forță juridică. 
 
           ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI                                      CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ZALĂU                  
 
                         PRIMAR,                                                                                DIRECTOR,         
          SEPTIMIU-CĂTĂLIN ŢURCAŞ                                                  MUREȘAN SILVIU -VASILE 
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              ALINA-MARIANA PETHO                       
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