ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
-CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE
privind aprobarea unei cooperării a Consiliului Local al Municipiului Buzău
în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local
Săptămâna Europeană a Mobilității – inaugurarea „Inelului Verde”
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere:
- adresa Asociației Club Sportiv „Penteleu”, înregistrată la Primăria
Municipiului Buzău la nr. 105.569/04.09.2019;
- adresa Asociației XC Riders, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău
la nr. 105.567/04.09.2019;
- adresa Fundației Origini Carpatice, înregistrată la Primăria Municipiului
Buzău la nr. 105.568/04.09.2019;
- referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr.
339/CLM/04.09.2019;
- raportul Serviciului Juridic, înregistrat sub nr. 105.996/04.09.2019;
- avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale,
culte, familie și protecție copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- prevederile HCL nr. 227/2019 privind aprobarea bugetului rectificat a
municipiului Buzău pe anul 2019;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d și e, alin. 7, lit. f și i,
alin. 9, lit. a, art. 139, alin. 1, alin. 3, lit. f, coroborat cu art. 5, lit. cc, precum și
art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1.- Proiectul Săptămâna Europeană a Mobilității – inaugurarea
„Inelului Verde” este proiect de interes public local.
Art. 2.- Se aprobă cooperarea Consiliului Local al Municipiului Buzău cu
Asociația Club Sportiv „Penteleu”, cu Asociația XC Riders și cu Fundația Origini
Carpatice, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes
public local Săptămâna Europeană a Mobilității – inaugurarea „Inelului Verde”.
Acest eveniment va fi marcat în municipiul Buzău, la data de 22
septembrie 2019, reprezentând pentru comunitatea buzoiană celebrarea a
XVIII-a ediție a Săptămânii Europene a Mobilității și va include și o campanie de
conștientizare pe tema europeană “Mersul pe jos și ciclism în condiții de
siguranță”, temă care a fost propusă pentru această ediție.
Art. 3.- Reglementarea finanțării prevăzute la art. 2 se va realiza prin
încheierea unui contract de cooperare cu Asociația Club Sportiv „Penteleu”.

Art. 4.- Contractul de cooperare este prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5.- Se alocă, pentru finanțarea și realizarea în comun a proiectului
prevăzut la art. 1, suma de 113.700 lei, în limita bugetului municipiului Buzău
pe anul 2019, de la capitolul "Cultură, recreere și religie", reprezentând
următoarele categorii de cheltuieli:
 Vouchere valorice pentru tombola la care vor lua parte toți participanții:
10.000 lei;
 Tricouri inscripționate cu logo-ul evenimentului: 45.000 lei;
 Numere de concurs: 15.000 lei;
 Diplome de participare: 15.000 lei;
 Banere: 11.500 lei;
 Biciclete: 4.500 lei;
 Apă pentru participanți: 2.000 lei;
 Flayere (10.000 bucăți): 5.000 lei;
 Afișe (500 bucăți): 1.000 lei;
 Fișe înscriere: 2.000 lei;
 Bilete tombolă: 500 lei;
 Insigne: 1.500 lei;
 Consumabile papetărie (panglică oficială pentru inaugurare, capse,
șoricei): 400 lei;
 Telefon și transport achiziții: 300 lei.
Art. 6.- Primarul municipiului Buzău se împuternicește să semneze
contractul de cooperare prevăzut la art. 4.
Art. 7.- Serviciul Financiar-Contabil va face plata pe baza documentelor
justificative de cheltuieli.
Art. 8.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse
Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională, Serviciului
Juridic şi Serviciului Financiar-Contabil, va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
consilier Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol
Buzău, 09 septembrie 2019
Nr. 256
Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședinţa
din data de 09 septembrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 1, alin. 3, lit. f,
coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de
22 voturi pentru, 1 abţinere și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie și
23 consilieri prezenţi la ședinţă.

ANEXA
la Hotărârea nr. 256 din 09.09.2019
a Consiliului Local al Municipiului Buzău
CONTRACT
de cooperare între Municipiul Buzău
și Asociatia Club Sportiv „Penteleu”
Art. 1 PĂRȚILE
Municipiul Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, Piața Daciei, nr. 1, județul
Buzău, cod fiscal ..........., cont curent ............., deschis la Trezoreria
municipiului Buzău, reprezentat prin Primar
și
Asociatia Club Sportiv „Penteleu”, cu sediul în Buzau, cod fiscal ............,
cont nr. .................................deschis la Banca ................, reprezentată prin –
Presedinte
Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI
Sprijinirea Asociatia Club Sportiv „Penteleu” în vederea organizării, în
parteneriat, a evenimentului
– Saptamana Europeana a Mobilitatii –
inaugurarea „Inelului Verde”, care se va desfășura în Buzau, în data de 22
septembrie 2019.
Art. 3 DURATA CONTRACTULUI
Contractul intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți și își
încetează valabilitatea la finalizarea acțiunii.
Art. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Secțiunea 1 : Obligațiile Asociatiei Club Sportiv „Penteleu”
Asociatia Club Sportiv „Penteleu” , în vederea susținerii evenimentului, se
obligă :
a. Să folosească suma acordată de Municipiul Buzău în baza HCL nr.
........./..........2019 exclusiv pentru cheltuieli cu organizarea evenimentelor
prevăzute la art. 2, cu modificările și completările ulterioare ;
b. Se acorda un avans de 70% din total suma aprobată la data solicitării
Asociației, iar diferența se va acorda după transmiterea documentelor
justificative a cheltuielilor.
c. Să prezinte în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii
evenimentului, documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate
în vederea decontării acestora (copii de pe facturi, ordine de plată,
chitanțe, contracte, etc.), în limita sumei alocate de la bugetul local.
Documentele vor fi prezentate în copie cu mențiunea « conform cu
originalul » ;
d. Să promoveze evenimentul Saptamana Europeana a Mobilitatii –
inaugurarea „Inelului Verde”;
e. Să transmită un raport de activitate cu privire la desfășurarea
evenimentului menționat, după finalizarea acestuia;

f. Să anunțe pe parcursul evenimentului, sprijinul pe care i l-a acordat de
municipiul Buzău;
g. Să promoveze sigla și logo-ul municipiului Buzău pe materialele
publicitare aferente evenimentului;
h. Să permită utilizarea, în scop necomercial, a imaginii de grup sau
individuale, statică sau în mișcare, a sportivilor care participă la
evenimente;
i. Să promoveze competiția în mass-media locală, regională și națională;
j. Să acorde acreditările reprezentanților mass-media;
k. Să respecte legislația în domeniul culturii, astfel încât să nu atragă
răspunderea materială, civilă, penală, contravențională a organizatorilor și
a partenerilor, după caz.
l. Să organizeze evenimentul în condițiile impuse de legislația în vigoare;
Secțiunea 2: Obligațiile Municipiului Buzău
Municipiul Buzău are, în raport cu obiectul prezentului contract, obligația
de a asigura suma necesară desfășurii proiectului, în limita bugetului
aprobat, de maxim 113.700 lei.
Art. 5. COMUNICĂRI
Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris.
Orice document trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii cât și în
momentul primirii.
Comunicările dintre părți se pot face prin telefon, telegramă, mail sau fax, cu
condiția confirmării în scris a primirii comunicării.
Art. 6 LITIGII
Părțile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice
neînțelegere sau dispută care se poate ivi în legătură cu îndeplinirea
contractului. În cazul nesoluționării divergențelor, părțile se vor adresa
instanțelor române competente.
Art. 7. CLAUZA DE FORȚĂ MAJORĂ
Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen
și/sau de executarea, în mod necorespunzător (totală sau parțială), a oricărei
obligații care îi revine pe baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau
executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță
majoră așa cum este definită de lege.
Prezentul acord a fost încheiat astăzi,...................., în 2 exemplare originale,
câte unul pentru fiecare parte contractantă.
MUNICIPIUL BUZĂU
Primar
Director Executiv

Serviciul Juridic

Reprezentant legal

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR Nr. 339/CLM/04.09.2019
REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru privind aprobarea unei cooperări
a Consiliului Local al Municipiului Buzău
în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local
Saptamana Europeana a Mobilitatii – inaugurarea „Inelului Verde”
Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii, se propune aprobarea
asocierii Municipiului Buzău cu Asociatia Club Sportiv „Penteleu”, cu Asociația
XC Riders și cu Fundația Origini Carpatice, în vederea finanțării și realizării în
comun a proiectului de interes public local Saptamana Europeana a Mobilitatii –
inaugurarea „Inelului Verde”, care se va desfășura în municipiul Buzău, în data
de 22 septembrie 2019.
Proiectul menționat este de interes public local, deoarece încurajează
folosirea bicicletei în scop utilitar, în principal ca mijloc de deplasare în oraș,
precum și ca vehicul cu rol recreativ, turistic și sportiv.
Promovarea utilizării bicicletei este unanim acceptată de către autoritățile
publice și menționată în diverse documente de politici publice, ca o componentă
importantă a mobilității moderne și a dezvoltării unui stil de viață activ și
sănătos, în contextul eforturilor de promovare a mobilității durabile, protecției
mediului, îmbunătățirii calității vieții și sănătății populației.
Prin același proiect, se arată că Municipiul Buzău va contribui la
organizarea acestui eveniment cu suma estimată la 113.700 lei, aprobată prin
bugetul local.
Pentru concretizarea asocierii, a fost propus, totodată, un proiect de
contract, anexă care va face parte integrantă din hotărâre.
Proiectul de hotărâre este legal, deoarece este în acord cu prevederile
Codului administrativ:
În exercitarea prerogativelor sale, Consiliul local are atribuţii privind
gestionarea serviciilor de interes local și atribuţii privind cooperarea
interinstituţională pe plan intern și asigură cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes local privind sportul.
De asemenea, Consiliul Local hotărăşte cooperarea sau asocierea cu
persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun
a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.
Totodată, proiectul de contract de cooperare este întocmit în acord cu
Codul administrativ.
În acest scop s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi
introdus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău.
P R I M A R,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDETUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
Serviciul Juridic
Nr. 105.996/04.09.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru privind aprobarea unei cooperări
a Consiliului Local al Municipiului Buzău
în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local
Saptamana Europeana a Mobilitatii – inaugurarea „Inelului Verde”
Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii, se propune aprobarea
asocierii Municipiului Buzău cu Asociatia Club Sportiv „Penteleu”, cu Asociația
XC Riders și cu Fundația Origini Carpatice, în vederea finanțării și realizării în
comun a proiectului de interes public local Saptamana Europeana a Mobilitatii –
inaugurarea „Inelului Verde”, care se va desfășura în municipiul Buzău, în data
de 22 septembrie 2019.
Prin același proiect de hotărâre, se arată că Municipiul Buzău va contribui
la organizarea acestui eveniment cu maxim 113.700 lei, în limita bugetului
aprobat, în proiectul de act administrativ fiind defalcată această sumă.
Reglementarea finanțării se va realiza prin încheierea unui contract de
cooperare cu Asociația Club Sportiv „Penteleu”, anexă care va face parte
integrantă din hotărâre.
Proiectul de hotărâre este legal, deoarece este în acord cu prevederile
Codului administrativ:
În exercitarea prerogativelor sale, Consiliul local are atribuţii privind
gestionarea serviciilor de interes local și atribuţii privind cooperarea
interinstituţională pe plan intern și asigură cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes local privind sportul.
De asemenea, Consiliul Local hotărăşte cooperarea sau asocierea cu
persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun
a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.
În acest scop, a fost întocmit alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi
introdus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Serviciul Juridic,
Viorel Dima

