
  

 
                         ROMANIA 

                                JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 

                                                                                                                                                                                     
 HOTĂRÂREA NR. 133/31.08.2022 

privind aprobarea  Protocolului de colaborare dintre Comuna Cristian și Federația 
Română de Ciclism (FRC) în vederea co-organizării  a celei de-a 55-a ediție a 

Turului României  
 

 Consiliul Local al comunei Cristian întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.08.2022; 
Analizând temeiurile juridice: 

a) art.6, paragraful (1) din Carta Europeană a  Autonomiei Locale ratificată prin Legea nr. 
199/1997;  
b) art. 1, alin. (5), art. 120, art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

c) art. 7, alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 

d) art.2, alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2004 privind Contenciosul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

e) art. 2, alin. (2), art. 40-57 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative aprobate, cu modificările și completările ulterioare; 

f) art. 129 alin. (2) lit. e) și f), ali. (7) lit. d) și alin. (9), din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
g) Legea nr. 273/2006 privind finanțele pubșice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
h) Legea nr. 69/200 a educației și a sportului,  cu modificările și completările ulterioare; 
 

Având în vedere: 
i) Adresa Federației Române de Ciclism  înregistrată la sediul instituției sub nr. 
10340/22.06.2022; 
j) referatul de specialitate al compartimentului juridic înregistrat sub nr. 13038/17.08.2022 
privind aprobarea  Protocolului de colaborare dintre Comuna Cristian și Federația Română de 
Ciclism (FRC) în vederea co-organizării a celei de-a 55-a ediție a Turului României;  

Luând act de avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 și 3  ale Consiliului Local 
Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr.  8 de pe ordinea de zi prin care se propune 
aprobarea  Protocolului de colaborare dintre Comuna Cristian și Federația Română de Ciclism 
(FRC) în vederea co-organizării  a celei de-a 55-a ediții a Turului României, înregistrate sub 
nr. 177/29.08.2022, nr. 177/30.08.2022 și nr. 142/30.08.2022; 
 În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019  
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă Protocolul de Colaborare dintre comuna Cristian și Federația Română 
de Ciclism (FRC) în vederea co-realizării celei de-a 55-a ediție a Turului României , cea mai 
longevivă și emblematică întrecere de ciclism rutier din țară, conform anexei nr. 1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 



 
Art.2. Se mandatează Primarul comunei Cristian să efectueze demersurile necesare  

pentru încheierea  Protocolului de Colaborare  între comuna Cristian și Federația Română de 
Ciclism (FRC). 

 
Art.3. Primarul comunei Cristian împreună cu Compartimentul juridic și Biroul Buget, 

Finanțe Contabilitate, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu 
respectarea prevederilor din actele normative în materie. 

 
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica după cum urmează: 1 ex Instituției Prefectului,  

1 ex. Primarului Comunei Cristian,  1 ex. Federației Române de Ciclism și  tuturor instituțiilor 
și persoanelor interesate. 

 
 
 

 
Adoptată la Cristian, în data de 31.08.2022 
 
 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ     
                    Dima EMIL                                                         SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                          Anca- Delia NECULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 1 „abțineri” din 13 consilieri 
prezenți la ședință și 15 consilieri în funcție; 
Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Prefectură; 1 ex. Dosar ; 1 ex. Primar, 1 ex. Comp. Juridic, 1.ex. Birou 
Financiar;1ex. FRC  
Red/AN/7 ex. 
 



 

                                                                                               Anexă la HCL nr. 133/31.08.2022 
 
 
 

Protocol de Colaborare 
În vederea co-organizării Turului României, ediția a 55-a 

nr. 14249 / 09.09.2022 
 
 

I.  PĂRȚILE 
  
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE CICLISM (FRC) cu sediul în Bucuresti str. Vasile Conta  

nr. 16, et.7, cam.710-711, sector 2, cod fiscal 4193001, e-mail: office@federatiadeciclism.ro, 
înființată prin Încheierea civilă de la 17.12.2001 pronunțată de Tribunalul București în dosarul 
nr. 45/F/2001, înregistrată în Registrul Special al Federațiilor la poziția nr.8/11.01.2002, 
reprezentată legal prin președinte Ciocan Alexandru-Niculae, denumită în continuare 
Organizator,  

și 
 

COMUNA CRISTIAN, cu sediul în loc.  Cristian, Str. Piața Libertății nr. 1 Jud. 
Brașov,  tel.: 0268/257376,  fax: 0268/257733; email: registratura@primariacristian.ro ,  cod 
fiscal 4728369, cont RO82 TREZ 24A6 7050 1591 100X , deschis la Trezoreria Râșnov, prin 
reprezentant legal  Primar,   dl. Gicu Cojocaru, numită în continuare CO-ORGANIZATOR 
 
Au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare în temeiul  cu HCL nr. 
133/31.08.2022, cu respectarea următoarelor clauze: 
 
 

II. OBIECTUL PROTOCOLULUI 
Art.2.1. Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția 
fiecărei părți la cofinanțarea cheltuielilor totale, precum și responsabilitățile ce le revin în 
implementarea activităților aferente proiectului:  Turul României, editia a 55-a, ce va avea loc 
în perioada 6-11 septembrie 2022, cu aplicare pentru etapa a 4-a din data de 10.09.2022, pentru 
traseul Cristian-Făgăraș-Curtea de Argeș 

 
III. DURATA PROTOCOLULUI 

Art.3.1. Prezentul protocol se încheie pe o perioada de 60 zile începând cu data de 09.09.2022, 
data sermnării contractului   până în data de 08.11.2022. Durata protocolului poate fi prelungită, 
cu acordul părților, prin act adițional. 
 

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
Art.4.1. FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE CICLISM (FRC) în calitate de organizator are 
următoarele obligații:  
a) Organizează Evenimentul; 
b) Asigură echipa necesară implementării evenimentului; 
c) Promovează evenimentul; 
d) Promovarea partenerilor pe toate materialele de promovare, în toate comunicările publice 

legate de eveniment și  în toate aparițiile publice legate de eveniment; 
e) Organizarea evenimentelor în conformitate cu toate normele în vigoare cu privire la 

prevenirea răspândirii infectării cu noul virus SARS-CoV2; 

mailto:office@federatiadeciclism.ro
mailto:registratura@primariacristian.ro


f) Asumarea responsabilității pentru îndeplinirea obligațiilor ce rezultă din calitatea de 
organizator, privind prevenirea răspândirii infectării cu noul virus SARS-CoV2; 

g) Organizarea și amenajarea spațiului exterior, 
h) Afișarea logo-ului PRIMĂRIEI CRISTIAN și a partenerilor în mediul online.  
i) Promovare orașului Oradea în acțiunile de promovare online.  
j) Asumarea responsabilității privind respectarea normativelor SU și SSM pentru fiecare 

locație de desfășurare a evenimentului;  
k) Avizarea desfășurării evenimentului. 
Art.4.2. COMUNA  CRISTIAN are următoarele obligații:  

a) Asigurarea spațiilor de desfășurare cu punerea la dispoziție a mijloacelor tehnice 
necesare  și a mijloacelor de promovare ale evenimentului pe diferite canale publicitare 
de care dispune co – organizatorul; 

b)  Cofinanțarea evenimentului din postura de coorganizator, al evenimentului Turul 
României, ediția a 55-a,  cu servicii de  cazare si masă, cină și mic dejun pentru 80 de 
persoane  (concurenții si stafful organizator al competitiei  în unități turistice  de pe raza 
comunei Cristian pentru perioada  9 - 10 septembrie 2022;  

c) Plata cofinanțării se va efectuă de către co -organizator  după alocarea sumelor în 
bugetul local al comunei Cristian    în urma  rectificării bugetare care va avea loc în 
luna octombrie 

d) Suport în avizarea evenimentului. 
 

V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 
Art.5.1. În relațiile cu terții răspunderea pentru obligațiile asumate revine părții care s-a 
obligat. 
 

VI.  NOTIFICĂRI ȘI COMUNICĂRI  
Art.6.1. Orice notificare sau aprobare, ce va fi trimisă de către o parte celeilalte părți, va avea 
forma scrisă și va fi considerată ca primită de către cealaltă parte:  
a) daca a fost înmânată persoanei destinatare și aceasta a semnat de primire, în cazul expedierii 
prin curier personal;  
b) dacă s-a primit confirmarea corespunzătoare (în sensul că toate paginile constituind 
comunicarea au fost transmise către destinatar) de către faxul expeditorului, în cazul în care 
comunicarea a fost trimisă prin fax;  

 c) dacă s-a primit confirmarea de citire a mesajului electronic trimis prin poșta electronică;  
d) dacă a fost primită de la poștă confirmarea corespunzătoare de primire, în cazul comunicării 
prin scrisoare recomandată.  
 

VII. CLAUZE DE ÎNCETARE A PROTOCOLULUI  
Art.7.1. Prezentul Protocol încetează prin expirarea duratei sale (ajungere la termen) sau prin 
acordul scris al Părților. 
Art.7.2. Oricare dintre Părți va putea denunța unilateral prezentul Protocol, fără intervenția 
vreunei instanțe și fără nici o altă formalitate, în oricare dintre următoarele cazuri: 
a) încălcarea de către cealaltă parte a oricăreia dintre clauzele prezentului Protocol, încălcare 
ce nu a fost remediată în maximum treizeci (30) zile calendaristice de la primirea notificării 
scrise de la cealaltă parte, privind o astfel de încălcare; încetarea Protocolului va fi efectivă, 
într-un asemenea caz, pe data celei de-a 31-a zile calendaristice de la data expedierii notificării 
menționate; 
b) declanșarea oricărei proceduri judiciare împotriva oricăreia dintre părți, în legătură cu 
falimentul, lichidarea, reorganizarea sau incapacitatea de plată a acesteia. 
 
 

VIII. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT  
Art.8.1. Prin forța majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face 
imposibilă executarea obligațiilor asumate de către părți și care exonerează de răspundere 



partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă și să notifice celeilalte părți 
în termen de 15 zile de la data încetării situației de forță majoră. Partea care invocă forța majoră 
va asigura celeilalte părți confirmarea existenței faptelor constituind forța majoră. 
Art.8.2. Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil și de neînlăturat care ia naștere din natura, 
fapta omului sau lucrul și care exclude culpa părții care îl invocă. Cazul fortuit ca și forța majoră 
este exonerator de răspundere. 
Art.8.3. În contextul riscului epidemiologic cauzat de răspândirea infectărilor cauzate de 
virusului SARS-CoV2, în situația în care evenimentul nu poate fi organizat ca urmare a 
măsurilor luate de către autorități sau ca urmare a refuzului autorităților de a emite una sau 
oricare dintre autorizațiile necesare desfășurării evenimentului, părțile vor lua în considerare 
reprogramarea evenimentului în temeiul prezentului Protocol. 
 
 

IX. LITIGII  
Art.9.1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest protocol vor fi soluționate pe 
cale amiabilă, iar dacă părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecată 
competente din punct de vedere teritorial și material. 
 

 
X. PREVEDERI FINALE  

Art.10.1. Materialele și documentația tehnică (dacă este cazul) sunt proprietatea FRC și sunt 
supuse legii dreptului de autor. Folosirea, reproducere și transmiterea, chiar și parțială, către o 
terță parte este interzisă. 
Art.10.2. Ambele părți sunt de acord că: 
-  Își asumă întreaga responsabilitate pentru exactitatea informațiilor din materialele pe care le 
vor pune la dispoziție;   
-  tehnoredactarea / machetarea materialelor proprii cade în responsabilitatea fiecărei părți 
conform condițiilor agreate.  
Art.10.3. Protocolul reprezintă întreaga înțelegere/voință a părților privind aspectele 
reglementate și prevalează asupra oricărei înțelegeri anterioare, scrise sau verbale și orice 
modificare poate fi efectuată numai prin act adițional scris, încheiat între părți.   
Art.10.4. Dacă o parte nu insistă asupra executării termenilor, condițiilor și prevederilor 
prezentului Protocol, acest lucru nu reprezintă o renunțare la acele prevederi sau acceptare a 
vreunei modificări.  
Art.10.5. Fiecare prevedere din prezentul Protocol este independentă. În cazul în care o 
prevedere este anulabilă sau este declarată nulă, ilegală, nevalabilă sau inaplicabilă sub orice 
aspect – în condițiile legii, legalitatea, valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi din 
prezentul Protocol nu vor fi afectate de aceasta. 
Art.10.6. Fiecare persoană care semnează acest Protocol in numele uneia dintre părți, declară 
și garantează ca a fost pe deplin împuternicită să semneze acest Protocol și că au fost întreprinse 
toate măsurile necesare pentru a autoriza semnarea prezentului Protocol. 
Art.10.7. Prezentul Protocol se completează cu prevederile legale în vigoare. 
 
Prezentul Protocol s-a încheiat și semnat astăzi, 09.09.2022, în 3 exemplare originale, un 
exemplar pentru organizatorul Federația Română de Ciclism (FRC) și două exemplare pentru 
co-organizatorul  Comuna Cristian.  
 
 
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE CICLISM                                    COMUNA CRISTIAN 
 
Alexandru - Nicolae CIOCAN                                                          Gicu COJOCARU 
 
PREȘEDINTE                                                                                           PRIMAR 
 
 


