
HOTĂRÂREA NR. 165 
 

privind aprobarea colaborării între Consiliul Local al Municipiului Tulcea 
şi Federaţia Română de Fotbal în vederea reabilitării terenului de fotbal 

din cadrul Stadionului Delta Tulcea 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2013, 
legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind privind aprobarea colaborării între Consiliul Local 
al Municipiului Tulcea şi Federaţia Română de Fotbal în vederea reabilitării terenului de fotbal 
din cadrul Stadionului Delta Tulcea, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub nr. 
25863/23.10.2013, Raportul întocmit de către Biroul Achiziţii Publice, Activităţi comerciale, 
Informatică, înregistrat sub 25864/23.10.2013; 

Având în vedere Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
În conformitate cu art. 10, art 36. alin. (2) lit. b şi lit. e, alin. (4) lit. d şi alin. (7) lit. a, art. 45 

alin. (1) şi (6) şi art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă colaborarea între Consiliul Local al Municipiului Tulcea şi Federaţia 

Română de Fotbal în vederea reabilitării terenului de fotbal din cadrul Stadionului Delta, situat în 
Tulcea, str. Tineretului, nr. 2, conform contractului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă Studiul de Fezabilitate „REABILITARE TEREN DE FOTBAL” şi 
indicatorii tehnico-economici în valoare totală de 563.685,08 lei din care construcţii montaj în 
valoare de 496.659,00 lei, inclusiv TVA, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se împuterniceşte Primarul municipiului Tulcea, dr. ing. Constantin HOGEA, să 
semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Tulcea contractul de colaborare prevãzut în 
anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul Achiziţii 
Publice, Activităţi comerciale, Informatică din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea.  

Art. 5. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor locali. 
 

CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                  Jr. BRUDIU Maria                                                VIZAUER Lavinia 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 165/31.10.2013 

CONTRACT NR. ................ DIN ................................ 

 

 

Art.  1. PĂRŢILE CONTRACTANTE:  

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE FOTBAL, cu sediul social în Bucureşti, str. Vasile Şerbanică, nr. 12, Sector 2, Cod 
Fiscal RO9825583, având autorizaţia de funcţionare nr. 1143/10.05.2002 şi Certificat de identitate sportivă nr. 
0000670/10.05.2002 eliberate, în condiţiile legii, de Ministerul Tineretului şi Sportului, cont IBAN RO 73 RZBR 
0000 0600 0993 9930, deschis la Raiffeisen Bank – Sucursala Delea Veche, reprezentată prin domnul Sandu 
Mircea, în calitate de Preşedinte (denumit în continuare „Federaţia”, 

Şi 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA, cu sediul în Tulcea, str. Păcii, nr. 20, cod poştal 820033, 
telefon 0240/517736, cod fiscal 4321429, cont RO66TREZ6424460022XXXXX - deschis la Trezoreria Municipiului 
Tulcea, reprezentat legal prin dr. ing. Constantin HOGEA, având funcţia de Primar, denumit în continuare 
,,PROPRIETAR”,  

au convenit încheierea prezentului contract.  

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI:  

 Obiectul prezentului contract constă în colaborarea dintre PROPRIETAR şi FEDERAŢIE în vederea reabilitării 
terenului de fotbal din cadrul Stadionului Delta, situat în municipiul Tulcea, str. Tineretului, nr. 2. 

Art. 3. DURATA CONTRACTULUI: 

Prezentul contract produce efecte juridice începând cu data semnării de către ambele părţi şi până la data de 
31.12.2014. 

Art. 4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:  

4.1. FEDERAŢIA se obligă:  

4.1.1. Să asigure PROPRIETARULUI execuţia de reabilitare a gazonului stadionului, conform Proiectului, 
anexă la prezentul contract. 
4.1.2. FEDERAŢIA se angajează să prezinte un Grafic de Lucrări, în maxim 10 (zece) zile calendaristice de 
la primirea „Ordinului de începere a lucrărilor” emis de către PROPRIETAR, în care să prezinte termenul 
de execuţie a lucrărilor menţionate în acest contract. 
Graficul de Lucrări va ţine cont de perioada de timp în care se vor desfăşura lucrările, precum şi de orice 
fel de impediment ce poate prelungi timpul de execuţie.  
4.1.3. Să verifice şi să aprobe lucrările efectuate de către PROPRIETAR, în conformitate cu Proiectul. 
4.1.4. Să verifice aducerea la cote a terenului înainte de introducerea nisipului.  
4.1.5. Să execute canalele de drenaj. 
4.1.6. Să monteze conductele de drenaj şi să le acopere cu pietriş 1-4 şi 4-8, procurat de către 
PROPRIETAR. 
4.1.7. Să execute căminele de drenaj şi traseele conductelor colectoare din PVC, conform Proiectului, 
până la căminul de racord la reţeaua de canalizare a oraşului, cămin executat de către PROPRIETAR.  
4.1.8. Să execute sistemul de irigaţii, conform Proiectului, incluzând sistemul de automatizare. Racordul 
la reţeaua de apă a oraşului, precum şi a sistemului de automatizare la energie electrică intră în sarcina 
PROPRIETARULUI. 



4.1.9. Să niveleze şi să aducă la cote nisipul introdus pe teren de către PROPRIETAR.  
4.1.10. Să însămânţeze terenul pe nisip după ce a fost compactat în prealabil de către PROPRIETAR.  
4.1.11. Să îngrijească terenul până la predarea acestuia către PROPRIETAR, în condiţii optime de joc.   
4.1.12. Să onoreze, în termenul stabilit, facturile emise de către Constructorul desemnat, facturi vizate 
în prealabil de către PROPRIETAR.  
 
 

4.2. PROPRIETARUL se obligă:  
 
4.2.1. Să emită „Ordinul de începere a lucrărilor” şi să predea FEDERAŢIEI amplasamentul liber de orice 
sarcini.  
4.2.2. Să transmită FEDERAŢIEI Proiectul şi Documentaţia de Execuţie, spre aprobare, în termen de 3 
(trei) zile de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor. Dacă FEDERAŢIA observă neconcordanţe sau 
modificări, va transmite în scris PRORIETARULUI problemele sesizate în termen de 5 (cinci) zile de la 
primirea acestora.  
PRORIETARUL are la dispoziţie 5 (cinci) zile pentru a remedia problemele constatate şi pentru a cere 
FEDERAŢIEI să facă o nouă verificare. 
4.2.3. Să obţină toate avizele necesare execuţiei, dacă este cazul. 
4.2.4. Să se asigure că amplasamentul şantierului, pe care se vor desfăşura lucrările, este liber de orice 
construcţii pe sol sau în subsol inclusiv, dar fără a se limita la conducte subterane, ţevi de orice natură 
şi/sau cabluri. 
4.2.5. Să asigure căile de acces rutier, utilităţile, precum şi spaţiul necesar depozitării materialelor 
necesare execuţiei.  
4.2.6. Să asigure îndeplinirea obligaţiilor legale referitoare de dirigenţia de şantier, în toate domeniile. 
4.2.7. Să asigure paza materialelor, utilajelor şi a organizării de şantier aflate pe propritatea sa.  
4.2.8. Să decoperteze şi să aducă la cote terenul, conform Proiectului aprobat de către FEDERAŢIE. 
4.2.9. Să transporte, să niveleze şi să compacteze substratul de pământ, respectând indicaţiile din 
Proiect. 
4.2.10. Să asigure debitul de apă necesar sistemului de irigaţii, precum şi racordul instalaţiei de irigare.  
4.2.11. Să asigure racordul la energie electrică a panoului de automatizare pentru sistemul de irigaţii.  
4.2.12. Să asigure racordul la reţeaua de colectare ape pluviale a sistemului de drenaj.  
4.2.13. Să procure, să transporte, să împrăştie şi să compacteze stratul suport de nisip pe care se va 
însămânţa gazonul, conform Proiectului.  
4.2.14. Să procure şi să transporte stratul suport de pietriş 1-4 si 4-8 necesar canalelor pentru 
colectoare.  
 

Art. 5. ÎNCETAREA CONTRACTULUI:  

5.1. Prezentul contract încetează prin:  
5.1.1. Acordul părţilor. 
5.1.2. Onorarea obligaţiunilor contractuale de către ambele părţi. 
5.1.3. În cazul în care PROPRIETARUL nu îşi execută obligaţiile şi/sau le execută în mod defectuos, contractul se 
consideră reziliat de drept, fără punere în întârziere sau altă formalitate. Pentru neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a prezentului contract, PROPRIETARUL datorează FEDERAŢIEI daune-interese constând în 
returnarea totală sau parţială a sumelor avansate de către FEDERAŢIE în temeiul prezentului contract.  



Art. 6. FORŢA MAJORĂ:  
 

6.1. Forţa majoră trebuie constatată de o autoritate competentă. 
6.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, pe 
toată perioada în care aceasta există. 
6.3. Îndeplinirea obligatiilor contractuale va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
6.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în termen de  
3 (trei) zile şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea 
limitării consecinţelor. 
 

Art. 7. LITIGII:  

Toate litigiile ivite în modul de interpretare şi de respectare a prevederilor din prezentul contract se soluţionează 
prin acord amiabil. În situaţiile când acest lucru nu este posibil competenţa revine instanţei de judecată 
competente.  
 

Art. 8. LEGEA APLICABILĂ:  

Prezentul contract este guvernat şi interpretat potrivit legilor din România.  

Art. 9. DISPOZIŢII FINALE:  

9.1. Prezentul contract poate fi modificat sau completat prin acte adiţionale semnate de către ambele părţi.  
9.2. Raporturile dintre părţi nu pot fi dovedite decât cu prezentul contract.  

 

Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă, 
astăzi ...................................... . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE FOTBAL CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
TULCEA 

Preşedinte, Primar, 

Mircea Sandu Dr. ing. Constantin Hogea 

(semnătura autorizată) (semnătura autorizată) 

L.S. L.S. 

  

  

 Director Economic, 

 Ec. Alina Muhuleţ 

  

 Vizat, 

 jr. Daniela Vişoiu 


