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Proiect 

               Nr. 93/25.05.2021 

HOTĂRÂRE 

 

cu privire la: aprobarea participării Consiliului Județean Olt, în colaborare 

cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt și Asociația Județeană de 

Fotbal Olt, la organizarea Memorialului ,,Eugen Stanciu” ediția a V-a 

 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 5357/25.05.2021 al Președintelui Consiliului 

Județean Olt; 

- Adresa comună a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Olt și 

Asociației Județene de Fotbal Olt nr. 419/67/24.05.2021, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr. 5355/25.05.2021; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 54/09.04.2021 cu privire la 

aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024; 

- Prevederile art. 3 alin. (1) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 

69/2000, cu modificările și completările ulterioare,   

 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. b) și e), alin.(3) lit. a) și alin.7 lit. 

a), art.182 alin.(1) și alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit. a) și f) și art.196 

alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE. 

Art. 1. Se aprobă participarea Consiliului Județean Olt, în colaborare cu 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt și Asociația Județeană de Fotbal Olt, 

la organizarea Memorialului ,,Eugen Stanciu” ediția a V-a, la fotbal, rezervat 

copiilor născuți în anul 2010 și mai mici, care se va desfășura în perioada 18-

20.06.2021. 
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Art. 2. (1) Se aproba încheierea Acordului de parteneriat între Consiliul 

Județean Olt și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt în vederea organizării 

si finanțării Memorialului ,,Eugen Stanciu” editia a V-a, în forma prevăzută în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Drepturile, obligațiile și răspunderea părților partenere sunt stabilite prin 

acordul de parteneriat prevăzut la alin. (1). 

Art. 3.  (1) Se aprobă cuantumul contribuției Consiliului Județean Olt în 

sumă de 5.500 lei in vederea organizarii si finanțării Memorialului ,,Eugen Stanciu” 

ediția a V-a. 

(2)  Plata se va efectua de la capitolul  51.02. ,,Autorități publice și acțiuni 

externe”, subcapitolul 51.02.01 ,,Autorități executive și legislative“, paragraful 

51.02.01.03 ,,Autorități executive“, titlul II ,,Bunuri și servicii”. 

Art. 4. Se împuternicește Presedintele Consiliului Judetean Olt să semneze 

Acordul de parteneriat prevăzut la art. 2. 

Art. 5.  Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt va prezenta Consiliului 

Județean Olt- Direcției Economice, Buget-Finanțe, în termen de 30 zile de la 

încheierea turneului, documente justificative privind utilizarea sumei aprobate de 

la bugetul Județului Olt, conform destinației stabilită prin acordul de parteneriat. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, 

Serviciului Buget, Impozite și Taxe, Serviciului Financiar –Contabilitate din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Direcției Județene pentru 

Sport și Tineret Olt și Asociației Județene de Fotbal Olt în vederea aducerii la 

îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului- Județul 

Olt. 

 

 

                                                       INITIATOR, 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Marius OPRESCU 

 

 

 

                                                           Avizat, 

                                                                          Secretar General al Judeţului Olt 

                                                                                Marinela- Elena ILIE 

 

 

 

 

 

 

AC;AC/2 ex. 
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            Anexă la Proiectul de Hotărâre nr. 93/25.05.2021  

                                          

Consiliul Județean Olt                           Directia Judeteana pentru Sport și Tineret Olt 

Nr._______/______2021                                        Nr.__________/_________2021 

 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

 

Art. I. PARTILE ACORDULUI 

 

- Consiliul Judetean Olt, cu sediul in municipiul Slatina, Bdul. A.I. Cuza nr. 14, județul Olt, codul 

fiscal 4394706, reprezentat prin Președinte, domnul Marius OPRESCU, cont 

RO43TREZ24A510103203030X, deschis la Trezoreria Municipiului Slatina, tel. 0249/431080, fax. 

0249/431122, email cjolt@cjolt.ro 

 

și 

 

- Directia Judeteana pentru Sport și Tineret Olt, cu sediul in municipiul Slatina, str. Aleea 

Viorelelor, nr. 2, județul Olt, codul fiscal 4286470, reprezentata prin Director executiv, domnul Ion 

MAICAN, Cont RO44TREZ506500XXX003640, deschis la Trezoreria Municipiului Slatina. 

 

Art.II. TEMEI LEGAL 

 

 -Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificările și completările  ulterioare -art. 3, 

alin. (1); 

 -Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare- art. 173 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.a) și alin. (7) lit. a)  

Art. III. OBIECTUL ACORDULUI  DE PARTENERIAT 

Obiectul parteneriatului il reprezinta colaborarea dintre Consiliul Judetean Olt si Directia Judeteana 

pentru Sport și Tineret Olt, in vederea organizarii și finanțării competitiei Memorialul ,,Eugen 

Stanciu”- Editia a V-a, la fotbal, in perioada 18-20.06.2021, rezervat copiilor născuti in anul 2010 si 

mai mici. Contributia Consiliului Judetean Olt, in baza acestui acord, conform HCJ Olt nr. 

_________________, este de 5.500 lei, iar contribuția Direcției Județene pentru Sport și Tineret Olt 

este de 2.800 lei. 

 

Art. IV. DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT 

Prezentul acord de parteneriat intra in vigoare la data semnării lui de către părti si își incetează 

aplicabilitatea la data justificării sumelor alocate, conform obligațiilor asumate. 

Partile pot denunta unilateral prezentul acord de parteneriat comunicand manifestarea lor de vointa in 

acest cens celeilalte parti, prin scrisoare cu confirmare de primire. 

 

Art. V. OBLIGATIILE PARTENERILOR 

 

1. Consiliul Judetean Olt va aloca suma de 5.500 lei, reprezentand contributia acestuia la 

organizarea și finanțarea competitiei Memorialul ,,Eugen Stanciu”- Editia a V-a, la fotbal, in 

perioada 18-20.06.2021, rezervat copiilor nascuti in anul 2010 si mai mici, până la data de 

20.06.2021, astfel: 3.500 lei necesari achiziționarii de echipament sportiv pentru câștigători, 

1.200 lei pentru asistenta medicala si transport sanitar, prin prezența la stadion a unei 

ambulanțe dotată corespunzător și 800 lei pentru materiale de promovare a acțiunii. 

Contractarea serviciilor de transport sanitar și asistența medicală se face prin grija Directiei 

Judetene pentru Sport și Tineret Olt. 
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2. Directia Judeteana pentru Sport și Tineret Olt va aloca suma de 2.800 lei, reprezentand 

contributia acesteia la organizarea competitiei Memorialul ,,Eugen Stanciu”- Editia a V- a, la 

fotbal, in perioada 18-20.06.2021, rezervat copiilor nascuti in anul 2010 si mai mici, pana la 

data de 20.06.2021, pentru achiziționarea de materiale sportive (mingi, cupe, medalii, diplome 

pentru echipele participante și jucătorii laureați) precum și servicii de arbitraj. 

3. Direcția Judeteana pentru Sport și Tineret Olt va utiliza sumele alocate de județul Olt, prin 

Consiliul Județean Olt, strict în vederea desfășurării în bune condiții a competiției  Memorialul 

,,Eugen Stanciu”- Editia a V- a, la fotbal, in peroada 18-20.06.2021, rezervat copiilor nascuti 

in anul 2010 si mai mici, cu  respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice pentru 

achizițiile care se vor realiza în cadrul acestei acțiuni.  

4. Totodată, Direcția Judeteana pentru Sport și Tineret Olt va derula acțiuni de promovare a 

competiției, și în cadrul acestora, precum și pe parcursul desfășurării competiției, va menționa 

calitatea de partener a Consiliului Județean Olt în organizarea și finanțarea acesteia.  

5. Ambii parteneri vor asigura o colaborare eficienta si constanta intre parti, in vederea 

desfasurarii in bune conditii a competitiei din acest an. 

6. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt va prezenta Consiliului Județean Olt-            

Direcției Economice, Buget-Finanțe, în termen de 30 zile de la încheierea competiției sportive, 

documente justificative privind utilizarea sumei aprobate de la bugetul Județului Olt,  conform 

destinației stabilite prin prezentul acord. 

      In situatia in care nu se va justifica suma acordata in termenul mentionat, Directia Judeteana 

pentru Sport si Tineret Olt va achita penalitati, conform legislatiei in vigoare. 

      Depasirea termenului pentru depunerea documentelor justificative cu o perioada mai mare de 

30 de zile, atrage dupa sine restituirea sumei acordate si plata penalitatilor calculate pana la data 

restituirii integrale a sumei. 

Art.VI. DISPOZITII FINALE 

 

         Completarea si/sau modificarea prezentului acord de parteneriat poate fi facuta numai cu acordul 

scris al ambelor parti, prin act aditional. 

         Partile convin ca eventualele litigii care pot aparea in legatura cu prezentul acord sa fie 

solutionate pe cale amiabila, in caz contrar, competenta de solutionare revenind instantelor 

judecatoresti competente, potrivit legii. 

        Toate comunicarile referitoare la punerea in aplicare a prezentului acord de parteneriat, se vor 

face in scris prin e-mail, fax sau posta. 

 

        Prezentul Acord de parteneriat a fost intocmit si semnat astazi, ............................,  in 2 (doua) 

exemplare originale, cu valoare egală, cate unul pentru fiecare parte.  

       

 CONSILIUL JUDETEAN OLT                                DIRECTIA JUDETEANA  

                                                                             PENTRU SPORT SI TINERET OLT 

              PRESEDINTE                                                   DIRECTOR EXECUTIV 

 

           Marius OPRESCU                                                      Ion MAICAN 

 

 

   Director executiv 

Constanta DUMITRU 

 

Sef serviciu juridic-contencios 

Ana Venera STEFANESCU 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea participării Consiliului 

Județean Olt, în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 

Olt și Asociația Județeană de Fotbal Olt, la organizarea Memorialului 

,,Eugen Stanciu” ediția a V-a 

 

Proiectul de hotărâre propune participarea Consiliului Județean Olt, în 

colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt și Asociația 

Județeană de Fotbal Olt, la organizarea Memorialului ,,Eugen Stanciu” 

ediția a V-a, la fotbal, rezervat copiilor născuți în anul 2010 si mai mici, care 

se va desfășura în perioada 18-20 IUNIE 2021, cu asumarea unei finanțări 

proprii  de 5.500 lei. 

Prin Adresa comună nr. 419/67/24.05.2021, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 5355/25.05.2021, Direcția Județeană pentru Sport și 

Tineret Olt și Asociația Județeană de Fotbal Olt ne aduc la cunostință faptul 

că în perioada 18-20 iunie 2021 vor organiza Memorialul ,,Eugen Stanciu” 

ediția a V-a, la fotbal, rezervat copiilor născuți în anul 2010 si mai mici, 

lansând totodată Consiliului Județean Olt invitația de a colabora în calitate de 

partener la organizarea, coordonarea și finanțarea acestui turneu. În acest sens, 

prin aceeași adresă, se solicită, pentru buna organizare și desfășurare a turneului, 

alocarea sumei de 5.500 lei din bugetul Județului Olt, astfel: 

- 3.500 lei necesari achiziționarii de echipament sportiv pentru 

cîștigători, 

- 1.200 lei pentru asistenta medicala si transport sanitar , prin prezenta la 

stadion a unei ambulante dotata corespunzator, 

- 800 lei pentru materiale de promovare a acțiunii. 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt a comunicat totodată, prin 

adresa mai sus menționată, bugetul competiției alocat de către aceasta, în sumă 

de 2.800 lei (sumă ce va asigura materiale sportive- mingi, cupe, medalii și 

diplome pentru echipele participante, precum și servicii de arbitraj) și contribuția 

celorlalți parteneri cooptați în desfășurarea, organizarea și finanțarea acestei 

competiții sportive, astfel: 

1. Asociația Județeană de Fotbal Olt: 1.000 lei; 

2.  Primăria Municipiului Slatina : 5.200 lei.  



Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea educației fizice și sportului 

nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, autorităţile administraţiei 

publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ, instituţiile sportive, precum şi 

organismele neguvernamentale de profil au obligaţia să sprijine sportul pentru 

toţi şi sportul de performanţă şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale 

de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale.  

 Consiliul Județean Olt a sprijinit întotdeauna activitățile care își propun 

punerea în valoare a valențelor artistice și sportive ale copiilor și adolescenților, 

devenind partener în organizarea și desfășurarea diverselor manifestări de acest 

gen. 

Consiliul Judetean Olt, prin presedintele acestuia, va incheia un acord de 

parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt, în forma prezentată 

în anexa la proiectul de hotărâre, in vederea organizarii in cele mai bune conditii 

a Memorialului ,,Eugen Stanciu”. 

Suma solicitată în valoare de 5.500 lei va fi asigurată din bugetul propriu 

al Județului Olt, de la  capitolul  51.02 ,, Autorități publice și acțiuni externe”, 

subcapitolul 51.02.01 ,,Autorități executive și legislative“, paragraful 

51.02.01.03 ,,Autorități executive“, titlul II ,,Bunuri și servicii”. 

Instituția parteneră - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt - va 

prezenta Consiliului Județean Olt- Direcției Economice, Buget-Finanțe, în termen 

de 30 zile de la încheierea competiției, documente justificative privind utilizarea 

sumei aprobate de la bugetul Județului Olt, conform destinației aprobate prin 

acordul de parteneriat. 

In situatia in care nu se va justifica suma acordata in termenul mentionat, 

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Olt va achita penalitati, conform 

legislatiei in vigoare. 

Depășirea termenului pentru depunerea documentelor justificative cu o 

perioadă mai mare de 30 de zile atrage după sine restituirea sumei acordate si 

obligarea la plata penalităților calculate până la data restituirii integrale a sumei 

acordate. 

 Având în vedere cele expuse mai sus, precizez că proiectul de hotărâre cu 

privire la: aprobarea participării Consiliului Județean Olt, în colaborare cu 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt și Asociația Județeană de Fotbal 

Olt, la organizarea Memorialului ,,Eugen Stanciu” ediția a V-a, îndeplineşte 

condiţiile legale şi propun aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 

 

 

INIȚIATOR 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Marius OPRESCU 
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CONSILIUL JUDEȚEAN OLT                                                    APROB 

DIRECTIA ECONOMICĂ, BUGET-FINANȚE                  PREȘEDINTE   

SERVICIUL JURIDIC – CONTENCIOS                         Marius OPRESCU 

Nr. 5361/25.05.2021 

 

 

 

                                                                                                      AVIZAT 

                                                                                            VICEPREȘEDINTE 

                                                                                             Ionuț-Cătălin IVAN 

 

 

 

RAPORT 

la Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea participării Consiliului 

Județean Olt, în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 

Olt și Asociația Județeană de Fotbal Olt, la organizarea Memorialului 

,,Eugen Stanciu” ediția a V-a 

 

Prin  Adresa comună nr. 419/67/24.05.2021,  înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 5355/25.05.2021, Direcția Județeană pentru Sport și 

Tineret Olt și Asociația Județeană de Fotbal Olt ne aduc la cunostință că în 

perioada 18-20 iunie 2021 vor organiza Memorialul ,,Eugen Stanciu” ediția 

aV-a, la fotbal, rezervat copiilor născuți în anul 2010 si mai mici, lansând 

totodată Consiliului Județean Olt invitația de a colabora în calitate de partener la 

organizarea, coordonarea și finanțarea acestui turneu. În acest sens, prin aceeasi 

adresă, se solicită, pentru buna organizare și desfășurare a turneului, alocarea 

sumei de 5.500 lei din bugetul Județului Olt, astfel: 

- 3.500 lei necesari achiziționarii de echipament sportiv pentru 

câștigători, 

- 1.200 lei pentru asistenta medicala si transport sanitar, prin prezenta la 

stadion a unei ambulante dotata corespunzator, 

- 800 lei  materiale de promovare a acțiunii. 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt a comunicat totodată, 

prin adresa mai sus menționată, bugetul competiției alocat de către aceasta, 

în sumă de 2.800 lei (sumă ce va asigura materiale sportive- mingi, cupe, 

medalii și diplome pentru echipele participante, precum și servicii de 

arbitraj) și contribuția celorlalți parteneri cooptați în desfășurarea, 

organizarea și finanțarea acestei competiții sportive, astfel: 

1. Asociația Județeană de Fotbal Olt: 1.000 lei; 

2.  Primăria Municipiului Slatina : 5.200 lei. 
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 Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea educației fizice și 

sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, autorităţile 

administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ, instituţiile sportive, 

precum şi organismele neguvernamentale de profil au obligaţia să sprijine sportul 

pentru toţi şi sportul de performanţă şi să asigure condiţiile organizatorice şi 

materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale. 

Consiliul Județean Olt a sprijinit întotdeauna activitățile care își propun 

punerea în valoare a valențelor artistice și sportive ale copiilor și adolescenților, 

devenind partener în organizarea și desfășurarea diverselor manifestări de acest 

gen. 

 Consiliul Judetean Olt, prin presedintele acestuia, va incheia un acord de 

parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt, în forma prezentată 

în anexa la proiectul de hotărâre, în care se  stabilesc în concret obligațiile și 

răspunderea părților semnatare in vederea organizarii in cele mai bune condiții a 

Memorialului ,,Eugen Stanciu”. 

Suma solicitată în valoare de 5.500 lei va fi asigurată din bugetul propriu 

al Județului Olt, de la  capitolul  51.02 ,,Autorități publice și acțiuni externe”, 

subcapitolul 51.02.01 ,,Autorități executive și legislative“, paragraful 

51.02.01.03  ,,Autorități executive“, titlul II ,,Bunuri și servicii”. 

Instituția parteneră - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt – va  

prezenta Consiliului Județean Olt- Direcției Economice, Buget-Finanțe, în termen 

de 30 zile de la încheierea competiției, documentele justificative privind utilizarea 

sumei aprobate de la bugetul Județului Olt, conform destinației aprobate prin 

acordul de parteneriat. 

In situatia in care nu se va justifica suma acordata in termenul mentionat, 

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Olt va achita penalitati, conform 

legislatiei in vigoare. 

Depasirea termenului pentru depunerea documentelor justificative cu o 

perioada mai mare de 30 de zile atrage dupa sine restituirea sumei acordate si 

plata penalitatilor calculate pana la data restituirii integrale a sumei. 

 Având în vedere cele prezentate, precizăm că proiectul de hotărâre 

este întocmit cu respectarea prevederilor legale, motiv pentru care 

propunem aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Constanța Dumitru 

 

    

                Șef Serviciu            Șef Serviciu 

Serviciul Juridic – Contencios  Serviciul financiar-contabilitate 

 Ana –Venera ȘTEFĂNESCU          Cristina ACHIMESCU 

 


