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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

 

HOTĂRÂREA NR. ______ 
 

privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul 

Tulcea și Asociația Club Sportiv Municipal Delta Aegyssus Tulcea  în vederea realizării 

proiectului ”Modernizare teren de fotbal Cozma Zaiț”  

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 

noiembrie 2021; 

       Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Unitatea 

Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea și Asociația Club Sportiv Municipal Delta Aegyssus 

Tulcea în vederea realizării proiectului ”Modernizare teren de fotbal Cozma Zaiț” proiect din inițiativa 

primarului; 

Luând în discuție referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea înregistrat sub nr. 

43974/11.11.2021 şi raportul nr. 15332/12.11.2021 al Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu; 

Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Ținând seama de prevederile: 

- art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 3  din Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. c) și lit. e) și alin. (9) lit. (a), 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și  (3) lit. g), art. 196, alin. (1) lit. a), art. 197, alin. 

(4) şi art. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;   

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
         Art. 1 Se aprobă asocierea Unității Administrativ Teritorială Municipiul Tulceași Asociația Club 

Sportiv Municipal Delta Aegyssus Tulcea  în vederea realizării proiectului ”Modernizare teren de 

fotbal Cozma Zaiț” pe o perioadă de 10 ani, începând cu data  semnării lui de către parteneri, având ca 

obiect realizarea proiectului ”Modernizare teren de fotbal Cozma Zaiț”, conform Acordului de 

Parteneriat, cu posibilitatea prelungirii numai prin acordul scris al părților contractante, consemnat într-

un act adițional la acord și cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea prin Hotărâre. 

          Art. 2 Se aprobă Acordul de Parteneriat pentru realizarea proiectului ”Modernizare teren de 

fotbal Cozma Zaiț ”, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art. 3 Se împuternicește Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea, cu semnarea  Acordului de 

Parteneriat, aprobat prin dispozițiile art. 1 și 2. 

  Art. 4 Primarul Municipiului Tulcea, prin Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu, 

Serviciul Urbanism si Amenajare Teritoriu, Biroul Sport, Cultură și Relații Externe și Direcția 

Administrație Publică Locală vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri; 
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Art. 5 Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 22/28.01.2021 privind 

predarea către Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de 

Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului 

de investiții Proiect tip - ”Construire bază sportivă TIP 1, strada Granitului nr. 1, Municipiul Tulcea, 

Județul Tulcea”; 

          Art. 6 Toate cheltuielile efectuate de Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu în scopul 

acestui parteneriat  pentru implementarea proiectului „Modernizare teren de fotbal Cozma Zaiț” vor fi 

decontate prin subvenție. 

Art. 7 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 

autorităților şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali prezenți.  

 

 

 

 
 

 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

       SECRETAR GENERAL,                     CONSILIER LOCAL, 

              Jr. Leventh IUSUF                                                                        George ȘINGHI       
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ACORD DE PARTENERIAT(draft) 

în vederea realizării proiectului „Modernizare teren de fotbal Cozma Zaiț”    

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. ____/__.__.____ se încheie prezentul Acord 

de Parteneriat între:    

 

PĂRȚI 
A. Unitatea Administrativ-Teritorială MUNICIPIUL TULCEA, cu sediul în Tulcea, strada Păcii nr. 20, județul 

Tulcea, cod poștal 820033, telefon 0240/511440, fax 0240/517736, având codul fiscal 4321429, și contul 

……………………………….. deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea, reprezentată legal în temeiul art. 154 alin. (6) din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, prin Domnul Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea, în 

calitate de proprietară a bunurilor ce constituie domeniul public și privat al Municipiului Tulcea potrivit dispozițiilor art. 96, 

art. 286 și art. 354 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, 

pe de o parte, în calitate de Partener Prim,  

și 

B. Asociația Club Sportiv Municipal Delta Aegyssus Tulcea, cu sediul în Tulcea, strada Podgoriilor nr. 24, bl. 24, 

sc. A, parter, ap. 1, județul Tulcea, având codul fiscal nr. 32235200, înființat în baza încheierii nr. 6552/327/04.09.2013 a 

Judecătoriei Tulcea, număr de identificare în Registrul Sportiv TL/A2/00131/2014, număr C.I.S. 0075600, telefon 

0748278488, fax. 0240/534874, email: deltagazinstal@yahoo.com, contul ................................................... , reprezentată 

legal prin Domnul Liviu-Cătălin MOHONEA - Președinte  

pe de altă parte, denumită în continuare Partener Secund,  

au convenit încheierea prezentului acord în următoarele condiții: 

 

Art. 2 Cadrul legal 
(1) Prezentul acord este guvernat de: 

-Art. 129 alin. (2) lit. e) și alin. (9) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

-Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-Art. 3  din Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-întreaga legislație aplicabilă în materie, în vigoare. 
(2) Parteneriatul creat prin prezentul acord este o asociere fără personalitate juridică, neavând, în consecința, firmă 

socială, sediu social și patrimoniu social ce ar putea constitui gajul eventualilor creditori sociali. Parteneriatul nu poate 

dobândi personalitate juridică şi nu constituie faţă de terţi o persoană distinctă de persoana partenerilor. Terții nu au niciun 

drept faţă de parteneriat şi nu se obligă decât faţă de partenerul cu care au contractat. 

(3) Partenerii se angajează în nume propriu faţă de terţi. Partenerii exercită toate drepturile decurgând din contractele 

încheiate de oricare dintre ei, dar terţul este ţinut exclusiv faţă de partenerul cu care a contractat. 

(4) Acest parteneriat s-a constituit în numele și interesul colectivității locale în baza Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. ____/__.__.____. 

 
Art. 3 Principii 
Parteneriatul este constituit pe baza libertății de voință a părților exprimată în prezentul acord, convenția parților 

determină forma acordului, întinderea şi condițiile parteneriatului, precum şi cauzele de încetare a acestuia și este guvernat 

de următoarele principii: 

a) principiul independenței juridice a fiecărui partener (între parteneri există un raport obligațional intern, fără 

reflectare externă); 

b) principiul reciprocității asistenței manageriale, juridice și de publicitate; 

c) prioritate în prestare de servicii în vederea realizării scopului parteneriatului. 

 

Art. 4 Durata Acordului. Prelungire. 
(1) Prezentul acord se încheie pe o durată de 10 (zece) ani, începând cu data de __.__.2021, până la data de 

__.__.2031. 

(2) Prelungirea duratei acordului poate fi făcută numai prin acordul scris al partenerilor, consemnat într-un act 

adițional la prezentul acord, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea prin Hotărâre, la solicitarea în scris a 

Partenerului Secund, formulată cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei.  

(3) Nu operează prelungirea tacită. 

(4) Lipsa aprobării Consiliului Local al Municipiului Tulcea prin Hotărâre duce la încetarea parteneriatului la 

termen.                                                                  



4 

 

 

Art. 5 Obiectul Acordului 
(1) Scopul acestui parteneriat constă în promovarea sportului în general și a jocului de fotbal în special prin 

implementarea proiectului „Modernizare teren de fotbal Cozma Zaiț”. 

(2) Obiectul acordului îl reprezintă realizarea proiectului „Modernizare teren de fotbal Cozma Zaiț”, proiect ce 

constă în amenajarea de către Partenerul Secund: 

a) a unui teren sintetic de dimensiuni reduse (44/22 ml) acoperit pe terenul Municipiului Tulcea alăturat 

terenului de fotbal conform planului de situație anexat, în termen de maxim 2 (doi) ani de la semnarea acordului; 

b) a unui gazon sintetic în locul gazonului de iarbă pe terenul mare de fotbal sau refacerea suprafeței de iarbă 

cu sistem de irigație îngropat și automatizat în termen de maxim 5 (cinci) ani de la semnarea acordului.  

Valoarea estimată a investițiilor pentru realizarea lucrărilor descrise se ridică la aproximativ 115000 de Euro (70000 

de Euro teren sintetic de dimensiuni reduse 44/22 ml + 45000 de Euro  gazon sintetic sau refacerea suprafeței de iarbă cu 

sistem de irigație îngropat și automatizat), aceasta urmând a fi determinată expres după realizarea investițiilor și predarea lor 

către proprietarul terenului pe bază de documente justificative (contracte, facturi, dovada plății). 

(3) Obiectul acordului poate fi modificat numai prin acordul scris al partenerilor consemnat într-un addendum la 

prezentul acord, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea prin hotărâre. Lipsa aprobării Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea prin hotărâre face nulă de drept orice modificare a obiectului acordului. 

 

Art. 6 Condițiile acordului - drepturi și obligații 
(1) Partenerul Prim are următoarele drepturi și obligații: 

a) să pună la dispoziția Partenerului Secund terenul de fotbal Cozma Zaiț și terenul alăturat acestuia în suprafață de 

(aproximativ) 1000 mp, unde va fi amenajat terenul sintetic de dimensiuni reduse acoperit conform planului de situație 

anexat. Terenurile sunt identificate cu număr cadastral  30701 înscris în Cartea Funciară la nr.30701. Acestea vor fi predate 

spre folosință pe bază de proces verbal de predare-primire. 

b) să asigure Partenerului Secund folosința celor două terenuri în baza prezentului acord de parteneriat din momentul 

încheierii și până la data ajungerii la termen a acordului; 

c) să pună la dispoziția Partenerului Secund cu promptitudine orice informații și/sau documente pe care le deține și 

sunt relevante sau necesare pentru realizarea obiectului acordului în termen de cel mult 15 zile de la solicitarea în scris sau 

electronic a acestuia; 

d) să obțină în situația în care legea o cere avizele și autorizația de construire pentru investițiile ce fac obiectul 

acordului în baza documentației tehnice întocmită, achitată și pusă la dispoziție de Partenerul Secund;   

e) să îi fie cedate și predate de către Partenerul Secund la momentul finalizării acestora investițiile constând în teren 

sintetic de dimensiuni reduse 44/22 ml acoperit și gazon sintetic aferent terenului mare de fotbal sau refacerea suprafeței de 

iarbă cu sistem de irigație îngropat și automatizat; 

f) să preia investițiile cedate pe bază de documente justificative și să asigure administrarea lor în condiții necesare 

menținerii utilizării și funcționalității acestora în scopul în care au fost executate; 

g) să asigure racordarea la utilități prin încheierea de contracte cu furnizorii a terenului sintetic de dimensiuni reduse 

(44/22 ml) acoperit după cedarea și predarea acestuia de către Partenerul Secund;  

h) să asigure plata utilităților aferente terenului mare de fotbal (curent electric nocturnă și apă irigare gazon) de la 

momentul încheierii acordului, precum și a utilităților aferente investiției „teren sintetic de dimensiuni reduse” după 

realizarea, cedarea și predarea ei Partenerului Prim; 

i) să asigure paza locației conform regulamentului de funcționare al bazei sportive „Cozma Zaiț”; 

j) să îi fie permisă organizarea de întreceri, competiții sportive și evenimente culturale pe cele două terenuri cu 

notificarea prealabilă în scris a Partenerului Secund cu cel puțin 60 de zile înainte; 

k) să respecte protecția datelor cu caracter personal conform legii și prezentului acord; 

l) orice alte obligații care îi revin în baza legii și a prezentului acord. 

  

(2) Partenerul Secund are următoarele drepturi și obligații: 

a) să preia pe bază de proces verbal de predare-primire terenurile menționate la art. 6 alin. (1) lit. a); 

b) să suporte integral cheltuielile de aproximativ 115000 de Euro cu privire la efectuarea celor două investiții:  

-teren sintetic de dimensiuni reduse (44/22 ml) acoperit alăturat terenului mare de fotbal conform planului de situație 

anexat;  

-montare gazon sintetic în locul gazonului de iarbă pe terenul mare de fotbal sau refacerea suprafeței de iarbă cu 

sistem de irigație îngropat și automatizat; 

c) În termen de cel mult 6 (șase) luni de la încheierea acordului să pună la dispoziția Partenerului Prim documentația 

tehnică a investiției în vederea obținerii de către Partenerul Prim a avizelor necesare și a autorizației de construire; 

d) să înceapă lucrările de execuție la investiția teren sintetic de dimensiuni reduse (44/22 ml) acoperit alăturat 

terenului mare de fotbal în cel mult 1 (unu) an de la încheierea prezentului acord și să le finalizeze în maxim 2 (doi) ani de 

la încheierea prezentului acord. Neexecutarea obligațiilor asumate în cadrul acestor termene va atrage rezoluțiunea de plin 
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drept a prezentului acord, fără a mai fi necesară punerea în întârziere, fără necesitatea îndeplinirii vreunei formalități și fără 

intervenția instanței de judecată; 

e) să înceapă lucrările de execuție la investiția montare gazon sintetic în locul gazonului de iarbă pe terenul mare de 

fotbal sau refacerea suprafeței de iarbă cu sistem de irigație îngropat și automatizat în cel mult 3 (trei) ani de la încheierea 

prezentului acord și să le finalizeze în maxim 5 (cinci) ani de la încheierea prezentului acord. Neexecutarea obligațiilor 

asumate în cadrul acestor termene va atrage rezoluțiunea de plin drept a prezentului acord, fără a mai fi necesară punerea în 

întârziere, fără necesitatea îndeplinirii vreunei formalități și fără intervenția instanței de judecată;  

f) să notifice Partenerului Prim demararea lucrărilor la investiții în termenul legal prin ordinul de începere a 

lucrărilor; 

g) să contracteze cu firme specializate în vederea executării lucrărilor de realizare a celor două investiții și să 

supravegheze executarea acestora; 

h) este singurul responsabil de daunele-interese sau compensațiile datorate potrivit legii ca urmare a unor accidente 

sau prejudicii aduse persoanelor contractate de Partenerul Secund în vederea realizării lucrărilor; 

i) să cedeze/doneze Partenerului Secund investițiile constând în teren sintetic de dimensiuni reduse (44/22 ml) 

acoperit și gazon sintetic aferent terenului mare de fotbal sau refacerea suprafeței de iarbă cu sistem de irigație îngropat și 

automatizat la momentul finalizării acestora, însoțite de documente justificative privind valoarea finală a investițiilor și plata 

efectivă a acestora; 

j) să asigure curățenia și să efectueze lucrările de întreținere aferente investiției „teren sintetic de dimensiuni reduse 

(44/22 ml) acoperit”; 

k) să asigure curățenia și să efectueze lucrările de întreținere aferente terenului mare de fotbal: refacerea suprafeței de 

joc prin nivelare cu utilaje specifice (dacă este cazul), întreținerea suprafeței de joc (tratamente cu îngrășăminte, tundere 

periodică a gazonului, irigat), efectuarea și întreținerea marcajelor suprafeței de joc; 

l) să organizeze întreceri, turnee și competiții sportive și să permită accesul gratuit al publicului pe stadion în limita 

numărului de locuri disponibile; 

m) să permită reprezentanților U.A.T Municipiului Tulcea și Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu să 

verifice modul de executare a lucrărilor de investiții cât și de îndeplinire a celorlalte obligații asumate prin parteneriat; 

n) să nu închirieze sau cedeze folosința sub nicio formă terților de acord; 

o) să predea în termen și în bune condiții terenurile menționate la art. 6 alin. (1) lit. a) la finalul acordului;  

p) să respecte protecția datelor cu caracter personal conform legii și prezentului acord; 

r) orice alte obligații care îi revin în baza legii și a prezentului acord.  

 

Art. 7 Protecția datelor cu caracter personal 
(1) Părțile acordului se obligă să respecte legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal și prelucrarea 

acestor date. 

(2) În cazul în care, în virtutea derulării acordului, Partenerul Prim colectează și prelucrează anumite date cu caracter 

personal ale salariaților, membrilor și colaboratorilor Partenerului Secund, se obligă să prelucreze aceste date conform legii. 

Temeiul colectării și prelucrării datelor este doar executarea acordului.  

(3) Următoarele date cu caracter personal ale salariaților, membrilor și colaboratorilor Partenerului Secund pot fi 

colectate și prelucrate de către Partenerul Prim: nume și prenume, adresă, date din buletin, CNP-uri, numere de telefon. 

(4) Partenerul Prim va colecta și prelucra datele de mai sus în sistem securizat aplicând același regim de siguranță și 

respectând drepturile persoanelor fizice vizate, întocmai ca și în cazul propriilor salariați sau colaboratori. 

(5) Dispozițiile art. 7 alin. (2) – (4) se aplică în mod similar Partenerului Secund în cazul în care acesta colectează și 

prelucrează anumite date cu caracter personal ale salariaților și colaboratorilor Partenerului Prim. 

(6) Părțile se obligă să se informeze reciproc despre orice atac cibernetic sau de altă natură care a afectat sau 

afectează securitatea datelor cu caracter personal colectate și prelucrate în virtutea acordului. 

 

Art. 8 Antrenarea răspunderii 
(1) Față de terți va răspunde partenerul care contractează singur drepturi și obligații prin actele 

încheiate cu aceștia. 

(2) Dacă partenerii contractează împreună sau prin mandatar comun, atunci ei câștigă drepturi și 

devin obligați solidar față de terți. 

(3) Pentru nerespectarea clauzelor acordului în tot sau în parte, sau pentru executarea defectuoasă 

a acestora, partenerul în culpă se obligă să plătească daune interese conform dispozițiilor dreptului 

comun. 

(4) Rezoluțiunea de plin drept a acordului ca urmare a nerespectării de către Partenerul Secund a 

obligațiilor de la art. 6 alin. (2) lit. c), lit. d) și lit. e) atrage retroactiv plata de către acesta a tarifului 

lunar aferent folosinței terenului mare de fotbal și a utilităților acestuia pentru perioada pe care a fost 

scutit și a dobânzii penalizatoare fără punerea în întârziere. 
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Art. 9 Forța majora si cazul fortuit 
(1) Exceptând cazurile în care nu au prevăzut altfel, în mod expres, niciuna din părțile acordului nu va fi 

răspunzătoare pentru neexecutarea în termen și/sau în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricăreia dintre obligațiile 

care le revin, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment imprevizibil la data încheierii 

parteneriatului, extern, absolut invincibil și inevitabil și ale cărui consecințe sunt de neînlăturat de către partea care îl invocă 

(ex. cutremur, alunecări de teren etc).  

(2) Partea care invocă forța majoră este obligată să aducă la cunoștința celeilalte părți, în termen de 72 ore, în scris și 

în mod complet, producerea acesteia și să ia toate măsurile care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor 

respectivului eveniment. Dacă în termen de 30 de zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare 

parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea sau suspendarea acordului, fără ca una din părți să poată pretinde 

celeilalte daune interese. 

(3) Cazul fortuit înlătură răspunderea părților în măsura în care acesta a fost comunicat celeilalte părți în termenul 

prevăzut la alineatul precedent și poate fi dovedit.  

(4) În situațiile de forță majoră sau caz fortuit părțile nu-și datorează una celeilalte daune sau penalități și nu pot fi 

obligate la executarea prestațiilor cu excepția celor care necesită urgență și care mai pot fi executate. 

(5) Pe perioada situației de forță majoră sau caz fortuit acordul se suspendă urmând a fi reluat dacă mai este posibil 

după încetarea situației care a cauzat suspendarea. 

 

Art. 10 Cauze de încetare. Rezoluțiunea acordului. 
(1) Neîndeplinirea la termen de către Partenerul Secund a obligațiilor asumate la art. 6 alin. (2) 

lit. c), lit. d) și lit. e) atrage rezoluțiunea de plin drept a acordului fără a mai fi necesară punerea în 

întârziere, fără necesitatea îndeplinirii vreunei formalități și fără intervenția instanței de judecată, cu  

plata retroactivă de către acesta a tarifului lunar aferent folosinței terenului mare de fotbal, a utilităților 

acestuia pentru perioada în care a fost scutit precum și a dobânzii penalizatoare.  

(2) Prezentul acord poate înceta și din alte cauze neimputabile partenerilor care duc la 

neîndeplinirea obiectului sau care fac imposibilă executarea acestuia ocazie cu care partenerii convin 

de comun acord încetarea acestuia.  

(3) Acordul încetează de plin drept la expirarea duratei acestuia.   

(4) Acordul încetează în cazul în care intervine lichidarea uneia dintre parteneri (prin faliment, 

divizare, lichidare etc.). Cauza va fi obligatoriu notificată în scris celuilalt partener cu un preaviz de 30 

de zile de la data declarării stării respective de către instanța judecătorească.  

(5) Prezentul acord poate fi denunțat unilateral de către oricare dintre părți în cazul neîndeplinirii 

culpabile a obligațiilor de către unul dintre parteneri, altele decât cele menționate la art. 10 alin. (1), pe 

baza unei notificări prealabile în termen de cel puțin 30 de zile de la momentul producerii cauzei de 

denunțare.  

(6) În cazul intervenției unor cazuri/investiții de interes public național sau local acordul poate 

înceta înainte de termen cu notificarea prealabilă în termen de cel puțin 60 de zile a Partenerului 

Secund și despăgubirea corespunzătoare valorii investiției care trebuie să fie promptă, adecvată și 

efectivă. Cazul de utilitate publică se probează prin acte autentice emise de autoritățile competente. 

 

Art.11 Notificările între parteneri 
(1) În accepțiunea partenerilor, orice notificare adresată de unul dintre aceștia celuilalt este valabil îndeplinită dacă 

este transmisă la adresa prevăzută în partea introductivă a prezentului acord. 

(2) În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare. 

(3) Dacă notificarea se transmite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a 

fost expediată. 

(4) Notificările verbale se iau în considerare în măsura în care acestea sunt confirmate și în una din modalitățile 

descrise mai sus.  

 

Art.12 Litigii 
(1) Litigiile izvorâte din încheierea, executarea modificarea, încetarea și  interpretarea  clauzelor  prezentului  acord  

se  rezolvă  pe  cale amiabilă sau de către instanțele judecătorești competente.  
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Art.13 Alte dispoziții finale 
(1) Legea acordului este legea romana. Prevederile prezentului acord se completează cu dispozițiile legislației 

române în materie, în vigoare. 

 

(2) Prezentul acord intra în vigoare la data semnării lui de către parteneri. În cazul încălcării de către una din părți a 

obligaților sale, neexercitarea de către partea prejudiciată a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent a 

respectivei obligații nu înseamnă că partea prejudiciată a reenunțat la acest drept. 

(3) Prezentul acord, împreună cu modificările și anexele sale, reprezintă voința partenerilor și înlătura orice 

înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 

(4) Prezentul acord s-a încheiat azi, ___________________, în limba română, în 2 (două) exemplare originale, câte 

unul pentru fiecare parte. Orice act adițional sau anexă semnate ulterior, se vor redacta în același număr de exemplare 

originale, și se va face mențiune despre acestea pe exemplarele prezentului acord. 

 

  PARTENER PRIM                            PARTENER SECUND   

 

           Municipiul Tulcea                                                   A.C.S.M. Delta Aegyssus Tulcea 

         PRIMAR, 

       Ștefan ILIE 

 

 

Direcția Urbanism, Amenajare Teritoriu 

          Cristian-Ionuț CHICIUC 

 

 

Biroul Sport Cultură și Relații Externe 

Cristina MUCILEANU  

 

 

Direcția Întreținere și Administrare 

           Patrimoniu Tulcea 

 

                p. Director                                                                                  

Codruța CONSTANTIN GAIDANUT                                                                         

                

 

                Viză CFP 

             Valeria RADU 

 

 

Birou Juridic 

      Carmen GEORGESCU       

           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


