
ROMÂNIA      
JUDEłUL TIMIŞ 
COMUNA PECIU-NOU 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E A  
Nr. 106 din 20 septembrie 2007 

privind aprobarea contractului de asociere dintre Comuna Peciu-Nou şi AociaŃia 
Cultural-sportivă „Diniaşanca” 

 
 

Consiliul local al municipiului Peciu-Nou; 
 Având în vedere adresa nr. 3960 din 29 iulie 2007 depusă de AociaŃia cultural-sportivă 
„Diniaşanca”, prin care solicită sprijinul consiliului local pentru  implementarea activităŃilor 
asociaŃiei, 
 łinând cont de avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local Peciu-Nou, 
 În conformitate cu prevederile art. 36 aliniat (2) litera c), d) şi e), alin.(6) lit.a) pct.4 şi 6 
precum şi alin(7) lit.a) din legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală,republicată, 
 În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, 
republicată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1 – Se aprobă asocierea între Comuna Peciu-Nou cu sediul în localitatea Peciu-Nou 
nr.189 şi AsociaŃia cultural-sportivă „Diniaşanca” cu sediul în localitatea Diniaş, în vederea 
organizării Campionatului de fotbal 2007-/2008 în perioada 01.10.2007-30.09.2008, în 
următoarele condiŃii. 
 1.Comuna Peciu-Nou se obligă: 
 - să sprijine  financiar,în condiŃiile legii, activităŃile necesare organizării campionatului de 
fotbal, cu suma de 10.000 lei de la bugetul local. din subcap.67.02.05.50”Alte acŃiuni culturale” 
 2.AsociaŃia cultural-sportivă „Diniaşanca” , se obligă: 
 - să promoveze imaginea comunei Peciu-Nou şi a Consiliului local al comunei Peciu-Nou 
prin inserarea siglei şi a numelui Consiliului local Peciu-Nou în toate materialele promoŃionale ale 
evenimentului; 
 - să menŃioneze ca finanŃator al evenimentului, comuna Peciu-Nou şi Consiliul local 
Peciu-Nou, pe materialele promoŃionale; 
 Contractul de asociere face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 –Activitatea financiară a AsociaŃiei cultural-sportive „Diniaşanca, cu privire la modul 
de cheltuire a sumelor alocate de către Consiliul local al comunei Peciu-Nou, va fi controlată de 
către compartimentul contabilitate-audit public intern din cadrul Primăriei Peciu-Nou.În acest, 
sens AsociaŃia cultural-sportivă „Diniaşanca” va pune la dispoziŃia compartimentului contabilitate, 
toae documentele legate de sumele alocate în vederea organizării campionatului de fotbal, în 
perioada 01.10.2007-30.09.2008, de către Consiliul local Peciu-Nou. 
 Art.3- Consiliul local al comunei Peciu-Nou, nu preia şi nu răspunde în nici un fel de 
eventuale debite sau obligaŃii financiare sau de altă natură ale AsociaŃiei „Diniaşanca” ce decurg 
din contractele anterioare inrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
 Art. 4 – Se împuterniceşte primarul comunei să semneze în numele şi pentru Comuna 
Peciu-Nou, contractul de asociere prevăzut la art.1. 
 Art.5 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinŃează compartimentul 
contabilitate din cadrul primăriei Peciu-Nou. 
 Art.6 – Prezenta hotărâre, se comunică: InstituŃiei Prefectului JudeŃul Timiş, Primarului 
comunei Peciu-Nou, ReprezentanŃilor asociaŃiei „Diniaşanca” , compartimentului contabilitate al 
Primăriei Peciu-Nou, cetăŃenilor comunei, prin afişare . 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ     Contrasemnează 
       POPON VIOREL     Secretar Miatov Viorica-Lidia 

 
 

 



 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
NR._________DIN_________________ 

 
ART. 1. PARTILE CONTRACTANTE 
 
1.1. COMUNA PECIU NOU prin Consiliul local al comunei Peciu-Nou 
reprezentat prin Primar-Luchin Ignia, cu sediul in localitatea Peciu Nou 
nr.189. 
1.2.ASOCIATIA CULTURAL-SPORTIVA “DINIASANCA” cu sediul in 
localitatea Dinias nr.132, reprezentată prin  TODOROV VLASTIMIR, 
 
ART. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
2.1 Prezenta asociere are ca obiect organizarea “CAMPIONATULUI DE 
FOTBAL” , pentru crearea unor oportunitati de petrecere a timpului liber al 
catatenilor localitatii prin organizarea de activitati culturale si sportive de 
agrement, activitati de selectie, pregatire si participare la competitii a 
tineretului, desfasurarea unor activitati social-caritative. 
 
ART.3. DURATA CONTRACTULUI 
 
3.1. Prezentul contract se incheie pe  perioada 01.10.2007-31.09.2008.  
 

    ART.4. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE 
 

4.1. Consiliul Local al comunei Peciu Nou se obliga: 
 4.1.1. Sa asigure accesul si folosinta gratuita a obiectivelor cu destinatie 
sportiva (terenul de fotbal din localitatea Dinias) aflate in proprietate sau 
administrare, la antrenamentele si meciurile echipelor sportive ale Asociatiei 
cultural-sportive “Diniasanca”. 

4.1.2. Sa asigure accesul si folosinta gratuita a obiectivelor cu destinatie 
culturala (cladirea vechiului camin cultural) pentru sediul asociatiei si pentru 
amenajarea unor spatii pentru pregatirea formatiilor cultural-artistice si pentru 
functionare clubului pentru tineret. 

4.1.3. Sa sprijine financiar, in conditiile legii, activitatiile necesare 
organizării campionatului de fotbal cu suma de 10.000 lei de la bugetul local, 
din subcapitolul 67.02.05.50 “ Alte acŃiuni culturale “ 

 
      4.2 Asociatia cultural-sportiva “Diniasanca” se obligă: 

4.2.1. Sa foloseasca obiectivele prevazute la pct. 4.1.1. si 4.1.2 si sumele 
alocate     numai in interesul asociatiei, conform statutului acesteia. in scopul 
stabilit intre partile contractante. 
 4.2.2. Sa participle, cu mijloace proprii, la amenajarea spatiilor prevazute 
la pct. 4.1.1. si 4.1.2. pentru sigurarea unor conditii optime pentru desfasurarea 
activitatilor prevazute in statut.  
 4.2.3. Sa promoveze imaginea comunei Peciu Nou la  actiunile organizate 
prin toate mijloacele disponibile. 
 4.2.4. Sa participle la actiunile organizate de Consiliul Local al comunei 
Peciu Nou la care este invitat si sa reprezinte cu cinste comunitatea locala in 
toate actiunile pe care le interprinde. 
 
 
 



ART.5. MODIFICAREA CONTRACTULUI 
 
 5.1. Prezentul contract nu poate fi modificat unilateral de nici una dintre 
parti. Modificarea contractului poate interveni numai prin acordul de vointa 
exprimat de ambele parti, prin act additional. 
 
ART.6. INCETAREA CONTRACTULUI 
 
6.1. Incetarea prezentului contract poate avea loc in urmatoarele cazuri: 
 a)   - La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, 

b)  -Prin acordul comun al celor doua parti, la iniŃiativa uneia dintre 
acestea; 

 c) -Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a    
prevederilor contractuale; 
 d)  - Daca se constata deficiente majore in administrarea bunurilor si a 
sumelor alocate de catre Consiliul Local al comunei Peciu Nou. 
 
ART. 7. LITIGII 
 
 8.1. Litigiile aparute pe parcursul derularii contractului se rezolva pe cale 
amiabila, pe cat posibil, sau la  instanta de judecată competentă territorial sau 
material. 
 
 Prezentul contract se incheie in doua 4 exemplare, cate două de fiecare 
parte. 
 
 
 
COMUNA PECIU-NOU                   ASOCIATIA CULTURAL-SPORTIVA 
      PRIMAR                                                             “DINIASANCA” 
LUCHIN IGNIA     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


