
 Anexă la H.C.L. nr. 211 din 29.09.2022 
  
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
nr. ________ din ____._____._________ 

 
 
  I. PĂRŢILE CONTRACTANTE  
 
MUNICIPIUL ROMAN, cu sediul administrativ în Piaţa Roman Vodă, nr. 1, 
identificat cu Cod de Înregistrare Fiscala nr. 2613583, cont 
RO64TREZ49224510220XXXXX, reprezentat legal prin Primar Leonard 
ACHIRILOAEI; 
 
CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN, instituţie publică în subordinea Consiliului 
Local al Municipiului Roman, conform HCL nr. 219/18.12.2015, identificată cu C.I.S. 
seria NT/A1/00004/2016, cu sediul în Municipiul Roman, județul Neamţ, Piaţa Roman-
Vodă, nr.1, etaj II, camera 62, telefon/fax: 0233/734.367, Cod fiscal: 35364691, 
reprezentat legal prin director Maricel BENCHEA; 
 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ROMAN, cu sediul în municipiul Roman, 
Strada Tineretului, nr. 24, reprezentat legal  prin director  Constantin LUPUȘORU.  
 
II. DISPOZIŢII GENERALE  
Protocolul de colaborare are ca scop crearea cadrului legal al colaborării celor trei 
parteneri pentru asigurarea condițiilor în vederea creşterii performanţelor sportive la 
nivelul municipiului Roman, prin facilitarea accesului sportivilor de la Liceul cu 
Program Sportiv Roman la baza materială de pregătire aparținând Municipiului Roman, 
aflată în administrarea Club Sportiv Municipal Roman şi asigurarea priorității Club 
Sportiv Municipal Roman la baza de selecţie a sportivilor care activează la Liceul cu 
Program Sportiv Roman.  
 
III. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE PARŢILOR  
 
Club Sportiv Municipal Roman are următoarele drepturi și obligaţii:  
1. Dreptul ca, prin antrenorii săi, să selecteze sportivii care urmează a fi transferați 
gratuit de către Liceul cu Program Sportiv la Club Sportiv Municipal Roman;  
2. Obligația de a legitima sportivii şi de a asigura condiţii optime de pregătire sportivă 
a acestora.  
3. Obligația de a permite accesul gratuit la baza materială de pregătire pentru sportivii 
din cadrul Liceului cu Program Sportiv Roman, în urma unui program lunar înaintat de 
către Liceul cu Program Sportiv și aprobat de către Club Sportiv Municipal Roman. 
 
Liceul Cu Program Sportiv Roman are următoarele drepturi și obligaţii:  
1. Dreptul de a accesa gratuit baza materială de pregătire aflată în administrația Club 
Sportiv Municipal Roman, în baza programului lunar aprobat.  
2. Obligația de a asigura prioritatea Municipiului Roman, respectiv Club Sportiv 
Municipal Roman la accesarea bazei de selecţie a sportivilor proprii.  
3. Obligația de a permite selecția anuală a cel puțin doi sportivi din cadrul liceului, care 
vor fi transferați gratuit de către Liceul cu Program Sportiv și legitimați de către Club 
Sportiv Municipal Roman. 
 
IV. DURATA PROTOCOLULUI  
Prezentul protocol de colaborare se încheie pe o perioadă de 5 ani, termenul curgând de 
la data semnării lui de către toate părțile.  
Durata acordului poate fi prelungită, cu acordul părţilor, prin act adiţional.  
 
V. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI  
Următoarele cauze duc la încetarea acordului:  
a) expirarea duratei protocolului; 



b) hotărârea comună a celor trei parteneri cu obţinerea prealabilă a hotărârii organelor 
lor de conducere; 
c) denunțarea unilaterală în cazul neîndeplinirii sau executării defectuoase a vreuneia 
din clauzele prezentului acord, cu un preaviz de minim 30 de zile. 
 
VI. ALTE CLAUZE  
1. Aderarea unor terţe persoane fizice sau juridice la prezentul acord se poate face numai 
cu acordul partenerilor;  
2. Toate comunicările care urmează a se efectua între părţi, ca urmare a desfăşurării 
operaţiunilor din prezentul protocol de colaborare, vor fi făcute în scris la sediul fiecărui 
partener;  
3. Toate litigiile care ar putea apărea între părţile prezentului acord vor fi soluţionate pe 
cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi duse spre 
soluţionare instanţelor de drept comun competente;  
4. Completările şi modificările aduse la acest acord nu sunt valabile şi opozabile între 
parteneri decât dacă sunt făcute prin act adiţional semnat şi ştampilat de parteneri;  
5. Pentru nerespectarea totală sau parţială sau pentru executarea defectuoasă a vreuneia 
din clauzele prezentului acord de parteneriat, partea vinovată se obligă să plătească 
daune interese;  
 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul Protocol de Colaborare într-un număr de 3 
exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare partener, 
astăzi……………………. 

 

 

    PARTENER,            PARTENER,             PARTENER,  

Municipiul Roman              Club Sportiv Municipal Roman         Liceul cu Program Sportiv  

Reprezentanţi legali                    Reprezentanţi legali                        Reprezentanţi legali 

          Primar,                                   Director,                                     Director,  

Leonard ACHIRILOAEI               Maricel BENCHEA                        Constantin LUPUȘORU 

 

 

 

 

                                                                                                                     Întocmit, 
                                                                                                      C.J. Sergiu Paul MUREȘAN 


