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   Consiliul Local 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ALEXANDRIA 

Municipiul Alexandria, str. Dunarii nr. 139, Jud. Teleorman, C.I.F 39520211 

Inregistrat cu Nr._______din____________Registrul CSM Alexandria 

 

 

CLUBUL SPORTIV SCOLAR ALEXANDRIA 

Municipiul Alexandria, str. 1 MAI nr,107, Jud. Teleorman, C.I.F 4568098 

Inregistrat cu Nr._______din__________ Registrul CSS Alexandria 

 

I. PARTILE: 
1.Clubul Sportiv Municipal Alexandria, cu sediul in Municipiul Alexandria, Strada 
Dunarii, nr.139, jud. Teleorman, cod fiscal 39520211, identificata cu CIS 
TR/A1/00026/2018, reprezentat legal prin Slabescu Serban Constantin in calitate de 
Sef Serviciu, denumit in continuare CSM Alexandria 

si 
2. Clubul Sportiv Scolar Alexandria, cu sediul in Municipiul Alexandria, Strada 1 
Mai, Nr.107, Jud. Teleorman, cod fiscal 4568098, identificata cu CIS 
TR/A1/00177/2001, reprezentat legal prin Piperea Costina in calitate de director, 
denumit in continuare CSS Alexandria 
 

Am decis de comun acord sa incheiem urmatorul protocol de colaborare 

II. Obiectul protocolului: 

Prezentul protocol  are ca scop colaborarea intre sectiile sportive de fotbal ale CSM 
Alexandria si CSS Alexandria si exercitarea unui drept de folosinta gratuita in 
temeiul Art. 2146 Noul Cod Civil, coroborat cu 653și art.1172(1)Noul Cod Civil,  
pentru anii competitionali 2019-2020,  2020-2021, privind participarea sportivilor 
legitimati la sectiile fotbal ale cluburilor mai sus mentionate in competitiile de nivel 
national si judetean.in conditiile Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000, cu  
modificarile și completările ulterioare, Legea nr. 1/2011, legea educației naționale, cu 
modificările și completările ulterioare. 

III. Obligatiile partilor  

1. Obligatiile CSS Alexandria 

1.1Punerea la dispozitiea terenului de joc, a vestiarelor,a grupurilor si a 
instalatiilor sanitare si de incalzire, toalete, dusuri, pentru desfasurarea 
antrenamentelor si a jocurilor oficiale ale CSM Alexandria pe stadionul din 



incinta Bazei Sportive Peco, cu respectarea programului de desfasurare a lectiilor 
de antrenament sportiv si competitii ale sectiei de fotbal a CSS Alexandria. 

2. Obligatiile CSM Alexandria 

2.1Realizarea de lucrari de mentenanta, reparatie si intretinere a bazei sportive 
pusa la dispozitie de catre CSS Alexandria, conform cerintelor de omologare a 
Federatiei Romane de Fotbal pentru desfasurarea jocurilor de fotbal de liga a III-a, 
inainte de inceperea sezonului competitional 2019-2020: 

a) reparatie si inchidere gard imprejmuitor; 
b) montare plase de retentie a mingiilor in spatele portilor; 
c) montare, consolidare si reparare copertine banci de rezerva cu minim 13 locuri 

pentru echipele gazda si oaspeti si copertina observator conform cerintelor de 
omologare a Federatiei Romane de Fotbal pentru desfasurarea jocurilor de liga 
a III-a; 

d) intretinerea, irigarea, tavalugirea si tunderea suprafetei de joc; 
e) repararea, imbunatatirea, inlocuirea,daca este cazul, a sistemului de irigatie a 

suprafetei de joc; 
f) reparatia, inchiderea, securizarea si consolidarea portilor de acces in incinta 

stadionului; 
g) reparatia, modificarea, adaptarea tribunelor pentru spectatorii echipelor gazda 

si oaspete, conform cerintelor de omologare a Federatiei Romane de Fotbal 
pentru desfasurarea jocurilor de liga a III-a;  

h) ridicarea portilor de joc la inaltimea regulamentara; 
i) efectuarea de lucrari de reparatii ale vestiarelor la instalatiile sanitare defecte, 

la instalatia electrica, revopsirea suprafetelor deteriorate, cat si de refacere a 
unor portiuni de fatada; 

j) toaletarea si inlaturarea maracinilor si plantelor cu tepi care pot distruge 
mingiile de fotbal; 

k) refacerea rampei de acces a ambulantei in incinta stadionului; 
l) realizarea unui plan de interventie si evacuare in caz de urgenta; 
m) montarea unei tabele de marcaj; 
n) suportarea cheltuielilor reprezentate de contravaloarea facturilor la energie 

electrica si gaze ale vestiarelor . Facturile emise de furnizorii de gaze si energie 
electrica vor fi inaintate de catre CSS Alexandria catre CSM Alexandria. 

2.2. Pe perioada desfasurarii competitiilor proprii, CSM Alexandria raspunde 
de apararea impotriva incendiilor. 

III Durata protocolului 

Durata  protocolului de colaborare, este pe perioada  determinata,  cuprinsa 

intre data de …………… si data de…………… cu posibilitate de prelungire prin act 

aditional, cu acordul părților. 

IV. Forta majora 

 4.1. Forta majora, astfel cum este definita de lege, exonereaza partile de 
raspundere, totala sau partiala, in cazul neexecutarii totale sau partiale, ori a 
executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul 



protocol de colaborare. 
 4.2. Partea care invoca forta majora  are obligatia de a notifica cealalta parte in 
termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora si de a lua toate masurile 
posibile in vederea limitarii consecintelor lui, in caz contrar nebeneficiind de efectele 
exonerarii de raspundere ale acestuia. 
 

V. Incetarea protocolului de colaborare 

 Prezentul protocol  inceteaza in urmatoarele cazuri: 

a) la indeplinirea termenului pentru care a fost incheiat, daca partile nu convin 

prelungirea acestuia; 

b) prin acordul scris al partilor; 

c) forta majora, in conditiile punctului IV din protocol. 

 

VI. Dispozitii finale: 

6.1.Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii prezentului protocol, 
de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act aditional numai in cazul in care 
nu au putut fi prevazute ladata incheierii prezentului protocol; 

6.2.Limba care guvemeaza prezentul contract este limba romana. 
6.3.Prezentul protocol va fi interpretat conform legilor din Romania. 
6.4.Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului 

protocol, trebuie sa fie transmisa in scris. 
 

 

CSM Alexandria                                                         CSS Alexandria 

 

   Sef Serviciu                                                                                   Director     

Slabescu Serban Constantin                                  Piperea Costina 

 

Compartiment Juridic  

 

 

 

Presedinte de Sedinta 

Florea Voicila 


