
          
MUNICIPIUL BUCUREŞTI      
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui sprijin financiar Asociaţiei “Clubul de Echitaţie Bucureşti” 

 
 

Văzând Expunerea  de  motive a Primarului Sectorului 1, precum şi raportul de specialitate 
întocmit de Serviciul Imagine, Cultură, Presă şi Informatică; 

Luând în considerare Raportul Comisiei de  studii, prognoze economico-sociale, impozite și 
taxe locale ; 

Potrivit prevederilor Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art.3 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de adresa Asociaţiei „Clubul de Echitaţie Bucureşti” înregistrată la sediul 
Primăriei Sectorului 1 cu nr. 28933/26.09.2012; 

În temeiul art.45 alin.(2), art.80, art.81 alin.(2), lit.„o” şi art.115, alin.1, lit.”b” din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 
Art. 1. - Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Asociaţiei „Clubul de Echitaţie Bucureşti” 

pentru următoarele obiective: 
a) realizarea lucrărilor de amenajare şi renovare a spaţiilor bazei hipice situate în Bucureşti, Str. 

Jandarmeriei nr. 2, Sector 1; 
b) procurarea materialelor sportive necesare desfăşurării activităţilor specifice; 
c) participarea la competiţii interne şi internaţionale; 
d) alte obiective stabilite de comun acord de către părţi. 
Art. 2. - Drepturile şi obligaţiile părţilor, modul de realizare a investiţiilor  precum şi modul de 

acordare a ajutorului prevăzut la art. 1 vor fi stabilite în protocolul ce va fi încheiat în acest sens de către 
părţi, protocol al cărui model-cadru se regăseşte în Anexa   nr. 1, care  face parte integrantă din prezenta 
hotărâre de consiliu. 

Art. 3. - Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al 
Sectorului 1 toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri de consiliu. 

Art. 4. - Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Serviciul Imagine, Cultură, 
Presă şi Informatică şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
     Ion Brad 
                                                                                                                         SECRETAR 
                                                                                                        Remus Alexandru Moldoveanu 
 
 
 
 
 
    Nr.:     189 
    Data:  27.09.2012 

 



 
                                                                                                              ANEXA NR. 1 

H.C.L.S. 1 nr. 189/27.09.2012 

                                                                   Președinte de ședintă 

                                                                   Ion Brad 

 
În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 81 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
Văzand Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. ......... privind acordarea unui sprijin financiar 

Clubului de Echitaţie Bucureşti; 
 
s-a încheiat prezentul  
 

PROTOCOL DE COLABORARE: 
 

Art. 1. - PĂRŢILE PROTOCOLULUI: 
   
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI cu sediul în 

Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 9-13, Sector 1, reprezentat prin domnul primar Andrei Ioan Chiliman, 
denumit în cele ce urmeaza CONSILIUL; 

 
şi 
 
ASOCIAŢIA „CLUBUL DE ECHITAŢIE BUCUREŞTI”, cu sediul în Bucureşti,                             

str. Jandarmeriei, nr.2, reprezentată de către domnul Alexandru Dan Popescu, denumit în cele ce urmează 
CLUBUL; 
 
 

Art. 2. - OBIECTUL PROTOCOLULUI 
 
Obiectul prezentului protocol îl constituie realizarea în comun a unor activităţi educativ-sportive, 

Consiliul Local al Sectorului 1 sprijinind Clubul cu o parte dintre fondurile necesare pentru realizarea unor 
lucrări de modernizare şi întreţinere a bazei sportive, constând în: 

a) realizarea lucrărilor de amenajare şi renovare a spaţiilor bazei hipice situate în Bucureşti, Str. 
Jandarmeriei nr. 2, Sector 1; 

b) procurarea materialelor sportive necesare desfăşurării activităţilor specifice; 
c) participarea la competiţii interne şi internaţionale; 
d) alte obiective stabilite de comun acord de către părţi. 
 
 
Art. 3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR: 
 
3.1. Obligaţiile Consiliului Local al Sectorului 1: 
a) Consiliul Local al Sectorul1ui 1 va asigura din bugetul său o parte dintre resursele financiare 

necesare pentru realizarea obiectivelor despre care se face menţiune la art. 2 din prezentul protocol numai în 
limitele resurselor bugetare existente. Resursele financiare pe care Consiliul le va pune la dispoziţia Clubului 
se vor stabili în baza unei solicitari scrise venite din partea Clubului, solicitare ce trebuie să fie însoţită de 
documente justificative. 

b) Consiliul se obligă ca împreună cu entitatea sportivă să stabilească de comun acord un orar în 
care baza să poată fi utilizată de către elevii sectorului 1 care doresc să practice activităţi sportive specifice 
clubului. 

 
 
 
 



3.2. Obligaţiile Asociaţiei Clubul de Echitaţie Bucureşti: 
a) Clubul se obligă sa folosească mijloacele financiare puse la dispoziţie de către Consiliu numai în 

scopul pentru care acestea au fost transmise, prezentând în acest sens documente justificative. 
b) Clubul va permite, pe baza unui orar stabilit împreună cu Consiliul Local al Sectorului 1 modul 

de acces al elevilor Sectorului 1 pe terenurile de sport amenajate. 
c) Clubul va aduce la cunoştinţă publicului calitatea de partener a Consiliului Local al Sectorului 1 şi 

a sprijinului acordat de către acesta în organizarea de concursuri şi turnee pentru copii şi elevi, şi nu numai. 
 
 
Art. 4. DURATA PROTOCOLULUI 
 
4.1. Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de 2 (ani) ani, putând fi prelungit, cu acordul 

ambelor părţi. 
4.2. Prezentul protocol va intra în vigoare începând cu anul bugetar 2013-2014. 
 
 
Art. 5. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI: 

 
5.1. Prezentul protocol încetează prin ajungerea la termen, în cazul în care, nici una dintre părţi nu 

mai doreşte prelungirea acestuia. 
 
 
Art. 6. FORŢA MAJORĂ: 

 
6.1. Nici una dintre părţile prezentului protocol nu răspunde pentru neexecutarea totală sau parţială 

sau executarea necorespunzătoare a oricăreia dintre obligaţiile asumate dacă acestea se datorează forţei 
majore, aşa cum este aceasta definită prin lege. 

6.2. Partea care invocă forţa majoră va notifica celeilalte părţi imposibilitatea de executare a 
obligaţiilor în termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului. 

 
 
ART. 7.  DISPOZIŢII FINALE 

 
7.1. Eventualele litigii/neînţelegeri între părţi vor fi soluţionate pe cale amiabilă de către părţi, în 

cazul în care acestea nu se pot soluţiona amiabil, se va recurge la instanţele judecătoreşti. 
7.2. Părţile pot conveni modificarea prezentului protocol, pe baza acordului de voinţă, prin 

încheierea de acte adiţionale. 
7.3. Prezentul procol s-a încheiat astăzi..................., în două exemplare originale, câte unul pentru 

fiecare parte. 
 
     CONSILIUL LOCAL AL                                        ASOCIAŢIA  „CLUBUL DE ECHITAŢIE 
           SECTORULUI 1        BUCUREŞTI”  
  
    ALEXANDRU DAN POPESCU 
   PRIMAR,            
 ANDREI IOAN CHILIMAN                                     
 
 
Dir. Direcţia Management Economic, 
   ANCA LUDU 
 
Şef Serviciu Imagine, Cultură, Presă 

NATALIA PETRESCU 
 
Şef Serv. Legislaţie şi Spaţii cu Altă  
   Destinaţie decât cea de Locuinţă 
         FLORENTINA BUCŞA 
 
 
 


