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norinine
Privind modificarea HCL NR.15/2013 ,Privind constituirea parteneriatului intre oragul
Cimpeni prin Consiliul local gi Asocialia Ariegul Ritmic Cimpeni in vederea realiz5rii
obiectivului ,,sportul de peforman!5-alternativi pentru o educalie sinHtoasi"

Consiliul local al oragului Cimpenijudelul Alba,intrunit in gedingE publici ordinarE la
data de 28.02.2013 ,lu6nd in dezbatere proiectul de hot5r6re iniliat de Primarul oragului
Cimpeni.

Av6nd in vedere:
-raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cimpeni
-expunerea de motive a Primarului oragului Cimpeni

-referatul nr.218312L.02.20L3 al compartimentului Informatict, din cadrul aparatului de
specialitate al primarului,
-preve{erile aft.35 alin.7 lit.a din Legea 2l5l2}Ol a administraliei publice locale,republicatE,

In baza art.45 alin.2 din Legea21512001 a administra[iei publice locale,republicatS,

HOrAnigrE:
Art.unic:(1)Se modifici art.l din HCL NR.15 /3f.Ot.20f3 acesta av6nd urm5torul

continut . ART.I: Se aprobi constituirea pafteneriatului intre oragul Cimpeni prin Consiliul
local Cimpeni ,Colegiul Nalional Avram Iancu Cimpeni gi Asocialia Ariegul Ritmic Cimpeniin
vederea realiz5rii obiectivului ,,Sportul de perform-ang5-alternativi pentru o educagie
sin6toas6","conform anexei care face pafte integranti din prezenta hot6r6re.

(2)Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotHr6ri se incredinleaz5 primarul
oragului Cimpeni,comp.informatici , Serviciul financiar contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului gi Colegiul Nalional Avram Iancu Cimpeni.

(3)Secretarul oragului Cimpeni va asigura publicitatea prezentei hot6rSri.
(4):Prezenta hotir6re a fost adoptat5 cu un numir de 14 voturi favorabile valabil

exprimate,care reprezinti 93 o/o din numirul consilierilor in funclie ( 1OO o/o din numirul
consilierilor prezenti)
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Acord de parteneriat

Art 1. Perfile

Consiliul Local Clmpeni, cu sediul in Piala Avram Iancu, *. S,@ Alba,

codul fiscal 4331L12, reprezentatprin ANDRES IOAN CALIN in calitate de PRIMAR al

oragului Cimpeni,

Colegiul Nafional ,,Avram lanct{' Cimpeni, cu sediul in Cimpeni, str. Aitaz, nr. 3,

reprezentati prin dna BODEA RoxANA" ln calitate de director

9i

Asociafia Ariegul Ritmic Cimpeni AIba, cu sediul in Cimpeni, str. Findnele, nr. 27,

reprezentati prin dra Anada Balea, in calitate de pregedinte

Art 2. Scopul parteneriatului

Asigurarea condi{iilor optime in saia de sport de la Colegiul na{ional ,,Avtam lancu"

pentru desfHgurarea antrenamentelor echipelor,,Ariegul Ritmic" ale oragului Gmpeni.

Art. 3 Obiectivul parteneriatului

3.1. Obiectivul parteneriatului este ,,SPORTUL DE PERFORMANTA - ALTERNATIVA

PENTRU O EDUCATIE SANATOASA".

AtL 4. Principiile de buna practici ale parteneriatului

4.1 Partenerii trebuie sa contribuie ia realizarea buna functionare a parteneriatului.

4.2 Pdr[rLe trebuie sI se consulte in mod regulat si sd se informeze asupra tuturor aspecteior

privind activitatea ce face obiectul Acordului de parteneriat..

4.3 Partenerii trebuie si desfhgoare activitS!ile cu respectarea standardelor profesionale si de

etica cele mai inalte, respectiv cu maximum de profesionalism, eficien!5 gi-vigilen!6, in

con-formitate cu cele mai bune practiciin domeniul vizat

Art 5. Durata acordului

Acordul de parteneriat se incheig pe o perioada de 1 an, ?ncepAnd cu data semndrii lui, cu

posibilitate de prelungire pe perioade succesive, dacd nici una dintre pdrfi nu solicitd anularea

lui cu 30 de ziletrainte deincheierea perioadei.
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ArL 6. Dreipturi qi obligafii ale partenerilor

5.1 Drepturi qi obligafii ale Consiliului Local Cimpeni

a). Sd prevadd,te buget gi sE vireze cdtre Colegiul Nalional ,,Avramlat:tctJ" Gmpeni suma de

Lz.0g6,a0lei reprezentand contravaloarea combustibilului necesar pentru incdlzirea s61ii de

sport pe durata antrenamentelor echipelor de maiorete din perioada sezonului rece (lunile

ianuarie, februarie, martie, octombrie, noiembrie, decembrie). (Calculul cheltuielilor cu

incIlzirea este realizat in anexa la prezentul acord).

b). Se duc5 la ir:rdeplinire obiectivul pentru care s-a

parteneriat.

angajat prin Ptezentul Acord de

6.2. Drepturi qi obligafii ale Colegiul Nasonal ,,Avramla[rrcd'Cimpeni

a). SI foloseasc6 surna primitd doar pentru achlzisonarea combustibilului necesar incalzirii

salii de sport pentru antrenamentele echipelor ,,Ariegul Ritmic".

b). Se ofere personal calificat pentru activitdlile cu i:rcdlzirea spaliului de antrenament gi care

sd confirme in graficul intocmit de Asociatia ARCA ziua gi perioada in care a pornit trcllzirea

in sala de sport.

6.3. Drepturi gi obtgatii ale Asociafiei Ariegul Ritmic cimpeni Alba

a). Sd intocmeascd gi sd prezinte h:nar/trimestrial Prim6riei oragului Gmpeni/Consiliului Local

Cimpeni graficul cu perioad.a antrenamentelor, precum 9i viza Colegiului Nalional ,,Avfam

Iancu,, Cimpeni gi a instructorilor echipelor ,,Ariegul Ritmic" de confirmare a incSlzirii s6lii'

b). Sd foloseascd personal calificat(instructori nalionali de majorete certifica{i) pentru realizatea

antrenamentelor gi pregdtirea echipelor de maiorete'

c). Sd continue Promovarea oragului Gmpeni la nivel nalinal9i internafional'

d). Se participe cu echipele de majorete la activiti li organuate de cdtre Consiliul Local

Cimpeni.

Art 7.Notificiri

7.L. Oricecomunicare trtre Parteneri in legdturd cu prezentul Acord se va face ir:r scris;

7.2. Oricedocument scris trebuie inregistrat atAt la transmitere, cat si la primire'
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Art 8. Am€ndamente la Acordul de Parteneriat

8.1. Pe durata prezentului Acord, pdrfile vor avea dreptul sd convind in scris asupra

modificdrii anumitor clauze, prin act adifionaf oricAnd interesele lor cer acest lucru, cAnd

aceste circumstanle au loc Ai nu au putut fi prevdzute ir:r momentul in care s-a executat

prezentul Acord de Parteneriat.

Art 9. Dispozifi finale

9.1 Orice modificare a prezentului acord va h vaLabili numai atunci cAnd este convenit6 de

ambele pdrli.

9.2 Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau in leg5tur5 cu el, pe care pdr{ile

nu le pot soluliona Pe cale amiabild, vor fi solufionate de instanlele competente.

intoctvtit tn 3 exemptare originale, fui limbs romind , cdte unul pentru fiecare pflrte,

Nume: ANDRE$ rOAN CArrN BODEA ROXANA BALEA ANADA

Func[ie: PRIMARUT

oRA$LltU CinrPrNt

DIRECTOR

CNAI

PRE$EDINTE

ARCA

Semnituri

9i qtampili

Data gi

locul:

Cimpeni, Cimpeni, Cfunpeni,


