
JUDEŢUL VÂLCEA                                                                    
COMUNA COSTEŞTI                                  
CONSILIUL LOCAL 

  - PROIECT – 
H O T Ă R Â R E A   NR.  _____.  

 
privind aprobarea asocierii Comunei Costești județul Vâlcea prin Consiliul Local al Comunei 
Costești cu Judeţul Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea, în vederea susţinerii sportului de 

performanţă în cadrul competiţiilor sportive, precum şi aprobarea modelului cadru al 
contractului de asociere . 

 
 

 Consiliul local al comunei Costeşti, întrunit în şedinţă ordinară, publică,în data 09 
septembrie  2021, la care participă un număr de __ consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie, 
şedinţă condusă de domnul consilier local _________ , ales preşedinte de şedinţă prin votul 
deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, în şedinţa ordinară din  09 septembrie  2021; 
 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare înregistrat la nr. 3328 din 03 septembrie  2021. şi proiectul de 
hotărâre iniţiat de primar cu privire la aprobarea asocierii Comunei Costești, județul Vâlcea prin 
Consiliul Local al Comunei Costești cu Judeţul Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea, în vederea 
susţinerii sportului de performanţă în cadrul competiţiilor sportive, precum şi aprobarea modelului 
cadru al contractului de asociere; 

- raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei Costești, înregistrat la 
nr. 3329 din 03 septembrie  2021;  

- avizele comisiilor de specialitate a consiliului local, înregistrate la nr. ___, nr.____  şi 
nr.____ din 09 septembrie 2021, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre în forma şi 
cu conţinutul iniţiat de primar; 
 Văzând ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala în administraţia publica ,conform procesului verbal numărul 3335 din data de 
03.09.2021;     

 În conformitate cu prevederile art. 35, alin. (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. f) din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ; 
 În temeiul art. 139 coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,, cu un număr de ____ voturi „pentru”, adoptă 
următoarea 

H O T Ă R Â R E : 
 

 Art. 1.-  Se aprobă asocierea Comunei Costești, județul Vâlcea, prin Consiliul Local al 
Comunei Costești cu Judeţul Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea, în vederea susţinerii sportului 
de performanţă în cadrul competiţiilor sportive. 

Art. 2 .-  Se aprobă modelul- cadru al contractului de asociere , prevăzut în anexa, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre . 
            Art. 3.- Se împuternicește Primarul comunei Costeşti, domnul Peștereanu Toma – Marius, 
să semneze contractul de asociere. 
      Art. 4.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 
Costești, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Costești, compartimentului de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Costești, Consiliului Județean Vâlcea, 
Instituţiei Prefectului – Judeţului Vâlcea în vederea efectuării controlului asupra legalităţii acesteia, 
şi o va face publică prin afişare și pe adresa de internet www.comuna-costesti.ro.. 
  
                                                                                                        Costeşti  - 09 septembrie 2021. 

 
                     I N  I Ţ I A T O R,                                                       Avizat pentru legalitate, 
                        P R I M A R                                                                  Secretar general, 
          Toma – Marius  PEŞTEREANU                                                  Vasile NEAGU   
 
 
 



 
 

  - PROIECT –                                                                Anexa 
                      la Hotărârea Consiliului Local Costești 
                                       nr. ____  din  09 septembrie 2021 . 
 
 
 
 

MODEL CADRU - CONTRACT DE ASOCIERE 
privind susţinerea sportului de performanţă 

 
 În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin. (1) lit. e) şi alin. (7) lit. c), din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale art.1270 din Codul Civil, ale 
Consiliului Local al Comunei Costești nr._____din ________________ şi ale 
Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr._____din __________, s-a convenit 
încheierea prezentului contract de asociere. 
 
 
 Între 
 
 

1) COMUNA COSTEȘTI prin Consiliul Local al Comunei Costești, cu 
sediul în comuna Costești, județul Vâlcea, titular al codului de înregistrare 
fiscală nr. 2541509 şi CONT IBAN RO28TREZ67421A433901XXXX, deschis 
la Trezoreria Horezu, reprezentat prin Primar,  domnul Toma Marius 
PEȘTEREANU 

  
 
2) JUDEŢUL VÂLCEA prin Consiliul Judeţean Vâlcea, cu sediul în 

municipiul Râmnicu Vâlcea, str.General Praporgescu nr.1, județul Vâlcea, 
titular al codului de înregistrare fiscală nr. 2540929 şi CONT IBAN 
RO34TREZ24A675000510170X, deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu 
Vâlcea, reprezentat prin Președinte, domnul Constantin RĂDULESCU; 
 
  

au convenit următoarele: 
 
 
 
 
 
Capitolul I: OBIECTUL CONTRACTULUI DE ASOCIERE 
 
Art.1 Obiectul prezentului contract de asociere îl constituie asocierea 

Comunei Costești prin Consiliul Local al Comunei Costești cu Județul Vâlcea 
prin Consiliul Județean Vâlcea, pentru susținerea sportului de performanță.  

 
Art.2 Pentru realizarea obiectului contractului de asociere Județul 

Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea, va aloca suma de 100.000 lei. 



Art.3  Suma de 100.000 lei se va vira de către județul Vâlcea prin 
Consiliul Județean în două tranșe a câte 50.000 lei fiecare, în cursul 
exercițiului bugetar 2021 . 

 
Art.4 Prezentul contract de asociere stabileşte drepturile și obligaţiile 

părţilor semnatare, inclusiv a celor financiare. 
 
Art.5 În scopul realizării contractului de asociere, părţile stabilesc 

principiile care stau la baza încheierii acestuia şi se obligă să acţioneze 
consecvent pentru respectarea lor, după cum urmează: 

 
a) menţinerea autonomiei juridice, decizionale şi financiare a fiecărei 

unităţi administrativ-teritoriale semnatare; 
b) îmbinarea în mod echitabil a nevoilor acestora cu resursele 

financiare alocate pentru realizarea obiectului acordului de asociere. 
 

Capitolul II: DURATA ACORDULUI DE ASOCIERE 
 
Art.6 Prezentul contract de asociere se încheie pe perioada exercițiului 

financiar al anului 2021, începând cu data semnării acestuia de către părți și 
până la data de 31 decembrie 2021. 

 
 
Capitolul III: DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 
Art.7 Comuna Costești prin Consiliul Local al Comunei Costești și 

Judeţul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea au următoarele drepturi: 
 
(1) Comuna Costești prin Consiliul Local al Comunei Costești are 

următoarele drepturi: 
 
a) să primească suma alocată de judeţul Vâlcea în realizarea obiectului 

contractului de asociere; 
b) să folosescă stema Judeţului Vâlcea şi denumirea Consiliului 

Judeţean Vâlcea, în cadrul competiţiilor sportive organizate la nivelul comunei 
Costești. 

 
(2) Judeţul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea are următoarele 

drepturi: 
a) să solicite documente justificative și să verifice modul de utilizare a 

sumei alocate, prevăzută la art.2; 
b) să solicite Comunei Costești - Consiliului Local al Comunei Costești 

restituirea sumei pentru care nu există documente justificative 
comunicate; 

c) să verifice modalitatea de promovare a imaginii Județului Vâlcea și a 
Consiliului Județean Vâlcea în cadrul competițiilor sportive 
organizate; 

d) să notifice, ori de câte ori este necesar, Comuna Costești - Consiliul 
Local al Comunei Costești, pe perioada contractului de asociere, cu 
privire la încălcarea obligațiilor asumate prin prezentul contract;  



e) să desemneze reprezentant/reprezentanți care să asigure legătura 
cu reprezentanții Comunei Costești - Consiliului Local al Comunei 
Costești. 

 
 
Art.8 Comuna Costești prin Consiliul Local al Comunei Costești are 

următoarele obligaţii: 
 
a) să utilizeze suma alocată numai pentru activitățile necesare 

promovării sportului potrivit art.1 din prezentul contract de asociere; 
b) să transmită documentele justificative aferente cheltuielilor efectuate 

din suma alocată, potrivit art.2 din prezentul contract de asociere; 
c) să restituie Județului Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea suma 

pentru care nu există documente justificative comunicate;  
d) să prezinte la sfârşitul anului cont de execuţie a sumei alocate de 

Judeţul Vâlcea; 
e) să promoveze imaginea Județului Vâlcea - Consiliul Județean 

Vâlcea, în cadrul informațiilor publicate în mass-media, privind 
competițiile sportive organizate şi să formuleze referiri la Județul 
Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea privind implicarea acestora  în 
susținerea sportului de performanță; 

f) să promoveze imaginea Județului Vâlcea prin Consiliului Județean 
Vâlcea în cadrul competițiilor sportive organizate, prin aplicarea 
denumirii Consiliul Județean Vâlcea, pe echipamentele sportivilor, 
autocolante, bannere, mesh-uri, roll-up-uri, pop-up-uri etc, iar stema 
Judeţului Vâlcea să fie aplicată pe autocolante, bannere, mesh-uri, 
roll-up-uri, pop-up-uri etc. 

g) să acorde invitații reprezentanţilor Consiliului Județean Vâlcea la 
competițiile sportive organizate; 

h) să desemneze reprezentant/reprezentanți care să asigure legătura 
cu reprezentanții Județului Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea. 

 
Art.9 Judeţul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea are următoarele 

obligaţii: 
 

a) să aprobe în cadrul bugetului Județului Vâlcea suma necesară 
susținerii sportului de performanță, indiferent de vârsta sportivilor, şi să 
o  vireze  Comunei Costești; 

b) să colaboreze cu reprezentanții Comunei Costești pentru realizarea 
obiectului prezentului contract de asociere, în vederea stabilirii modului 
în care se va folosi stema Județului Vâlcea și înscrierea denumirii 
Consiliului Județean Vâlcea, precum și referitor la publicarea 
informațiilor în mass-media; 

c) să solicite restituirea sumelor alocate în cazul neprezentării de 
documente justificative. 
 
 
 
 
 



Capitolul IV: AMENDAMENTE 
 

Art.10 Asociaţii au dreptul ca pe perioada contractului de asociere să 
convină modificarea clauzelor acestuia, prin act adiţional, aprobat prin 
hotărâri ale autorităţilor publice locale. 

 
Art.11 Prezentul contract de asociere poate înceta prin : 
a)  expirarea termenului pentru care a fost încheiat; 
b) prin reziliere, ca urmare a nerespectării obligaţiilor asumate de către 

ambii asociaţi. 
 
Capitolul V: SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 
 
Art.12 Asociaţii vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate 
ivi între ele, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului de asociere, 
iar dacă acest lucru nu este posibil, vor fi supuse spre soluționare instanțelor 
române de la sediul autorităților. 
 

 
Capitolul VI: DISPOZIŢII FINALE 
 
Art.13 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea 

prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. 
 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii 

cât şi în momentul primirii. 
 
Art.14 Comunicările între părţi se pot face prin fax sau e-mail, cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 

Prezentul contract de asociere s-a încheiat în 2 (două) exemplare, toate 
fiind identic egale din punct de vedere juridic, câte un exemplar pentru fiecare 
parte semnatară. 
 
 

                                                                  Costeşti  -  ____________2021 
 

                     I N  I Ţ I A T O R,                                                       Avizat pentru legalitate, 
                        P R I M A R                                                                  Secretar general, 
          Toma – Marius  PEŞTEREANU                                                  Vasile NEAGU   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


