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JUDEŢUL IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL ORĂŞENESC AMARA 

Amara, str.Nicolae Bălcescu, 91, 
927020Tel/fax:0243/266102  

email:consiliullocalamara@yahoo.com 
  

  

 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea protocolului ,, Concursului International de șah Cupa Satori 29.02-
01.03.2020 , Ediția VII -2020,”   

 
Consiliul Local Orășenesc Amara, întrunit în ședință ordinară, 
Având în vedere : 
 
-referatul de aprobare nr. 21 din 07.02.2020, al Primarului Orașului Amara; 

 -raportul nr.22 din 07.02.2020, al şefului Serviciului financiar;  
-raportul de avizare nr. 18 din 17.02.2020, al Comisiei pentru activități economico-

financiare și buget, 
 
Examinând : 
 
-prevederile art. 3 alin. (1), coroborate cu prevederile art.18 ^ 1 alin.(2) lit.a) din Legea 

nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul cu modificările şi completările ulterioare; 
-prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. f) și art. 200 din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 
În temeiul prevederilor art 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din  Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE : 
 

Art.1 Se aprobă protocolul ,, Concursului International de șah Cupa Satori 29.02-
01.03.2020  , Ediția VII -2020”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2 Partea din premiile concursului prevăzut la art. 1, asigurate din bugetul local al 
Orașului Amara va fi de 5.000 lei.  

Art.3  Se împuterniceşte domnul Măiţă Ion, primar al Oraşului Amara, în vederea 
semnării protocolului de colaborare cu Asociaţia Clubului Sportiv Satori Art Slobozia. 
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Art.4 Prin grija secretarului general al Orașului Amara, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre aducere la îndeplinire, Compartimentului contabilitate, resurse umane salarizare 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Amara şi Asociaţiaţiei Clubului 
Sportiv Satori Art Slobozia urmând a fi publicată pe site-ul și la avizierul Primăriei Orașului 
Amara. 

 
 
 
 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                         Mihaela STOIAN                                              SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                            Ştefan DOBRIŞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 13 
Din 20 februarie 2020 
Adoptată în Amara 
Ex.4 
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-Anexă la Hotărârea nr. 13 din 20.02.2020- 

 

PROTOCOL DE PARTENERIAT 

- Concurs Internaţional de șah Cupa Satori 29.02-01.03.2020  - 

PARŢILE: 

ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV SATORI ART SLOBOZIA, Soşeaua Amara nr 19, jud. Ialomiţa, 
CIF 34112947, CONT: RO24RZBR0000060017699066 RAIFFEISEN BANK, reprezentată prin  Cristian 
URSU, - Preşedinte, în calitate de organizator eveniment 

şi 

U.A.T- ORAŞUL AMARA,  cu sediul în  oraşul Amara, cod de înregistrare fiscala 4427889, având 
contul RO20 TREZ 3912 1370 201X XXXX , deschis la Trezoreria Slobozia, reprezentată prin domnul 
Ion MĂIŢĂ, în calitate de  PRIMAR, denumit in continuare PARTENER 

1.OBIECTUL PARTENERIATULUI 

Protocolul are ca obiect organizarea concursului international de șah Cupa Satori, ediţia a VII-a 2020 din 
perioada 29.02.2020-01.03.2020. 

2.DURATA PROTOCOLULUI  

Protocolul se încheie pe perioada determinată, de la data semnării, până la 02.03.2020 

3. SCOPUL 

Atragerea unui numar tot mai mare de copii pentru practicarea șahului, promovarea orasului Amara în țară 
şi in străinatate, statornicirea unor relaţii de prietenie intre participanţii la competiţie. 

     4.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

4.1 Asociaţia Club Sprtiv Satori Art Slobozia 

-înscrie acţiunile în calendarul sportiv judeţean şi al federaţiei de specialitate;  

-organizează competiţia asigurând locul de desfăşurare şi întreaga logistică; 

-invită la competiţie cluburi sportive din ţară şi din străinătate; 

-asigură, în limita bugetelor alocate pentru fiecare acţiuni, cupe, medalii şi diplome; 

-mediează competiţia, aducând la cunostinţa publicului partenerii; 

4.2. U.A.T. ORAŞUL AMARA 

-sprijină organizarea competiţiei sportive; 

- asigură contravaloarea a o parte din premiile oferite în cadrul competiţiei, cu suma de 5.000 lei. 

    5.MODALITĂŢI DE COLABORARE/COMUNICARE 

Partenerii vor păstra legătura permanent, stabilind de comun acord întâlniri periodice. 
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Orice comunicare între părti, referitoare la îndeplinirea prezentului protocol, trebuie transmisă în scris, la 
sediul celeilalte părţi semnatare. 

Comunicările între părti se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii 
comunicării. 

     6. CLAUZE SPECIALE 

Protecţia informaţiilor 

Fiecare parte va asigura confidenţialitatea informaţiilor transmise şi a provenienţei lor, dacă partea care le-a 
furnizat precizează că acestea au un asemenea caracter. Informaţiile şi suportul lor material, primite în 
conformitate cu prevederile prezentului proiect vor putea fi transmise unei terţe părti, numai cu aprobarea 
prealabilă a parţii furnizate. 

    7.DISPOZIŢII FINALE 

7.1 Denuntarea protocolului 

Oricare din părţi poate notifica celeilalte denuntarea protocolului. 

7.2. Litigii  

Orice Litigiu se solutionează pe cale amiabilă. 

7.3 Modificări 

Prezentul Protocol poate fi modificat sau completat prin act adiţional la solicitarea oricarei părţi. 
Modificările şi completările se constituie anexe la prezentul protocol. 

Prezentul Protocol a fost încheiat astăzi , …........., data semnării lui, la Amara, în două exemplare originale, 
cu forţă juridică egala, câte unul pentru fiecare parte semnatară. 

 

                     ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV                            U.A.T.   ORAŞUL AMARA 

                        SATORI ART SLOBOZIA                       

                                  PREŞEDINTE,                                                         PRIMAR, 

                                 Cristian URSU                                                         Ion MĂIȚĂ 

 

 

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ, 
                                   Mihaela STOIAN                                       SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                               Ştefan DOBRIŞ 

 


