
 

 

 

  

CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cooperării şi a protocolului de cooperare dintre Consiliul 

Judeţean Dolj și Asociaţia Judeţeană de Fotbal Dolj, pentru desfăşurarea 

proiectului „Gala Fotbalului Doljean” 
 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 35012/12.12.2022 al Direcţiei 

Economice, raportul Serviciului juridic nr. 35032/12.12.2022, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate;  

în baza art. 3 alin. (1) şi art. 18^1 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 69/2000 a 

educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și completările ulterioare; 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 182 alin. (1) şi al art. 196 

alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 – Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Judeţean Dolj și Asociaţia 

Judeţeană de Fotbal Dolj, pentru desfăşurarea proiectului „Gala Fotbalului Doljean”. 

Art. 2 – Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Judeţean Dolj și 

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Dolj, pentru pentru desfăşurarea proiectului „Gala 

Fotbalului Doljean”, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 3 – Se aprobă alocarea sumei de 50 mii lei din bugetul propriu judeţean, 

capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie”, pentru desfăşurarea proiectului „Gala 

Fotbalului Doljean”. 

Art. 4 – (1) Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

    (2) Un exemplar din hotărâre se va comunica Asociaţiei Judeţene de 

Fotbal Dolj. 
  

 Nr. _____                      Adoptată la data de  _______ 2022 
 

                 PREŞEDINTE,           CONTRASEMNEAZĂ 

      SECRETAR GENERAL 

           AL JUDEŢULUI, 
 

        DORIN-COSMIN VASILE                       CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ       

DIRECŢIA ECONOMICĂ  

Nr. 35012 / 12.12.2022          

       PREŞEDINTE, 

   

                                                                                         DORIN COSMIN VASILE 

 

 

 

REFERAT de aprobare 

a proiectului de hotărâre privind cooperarea şi protocolul de cooperare dintre 

Consiliul Județean Dolj și Asociaţia Judeţeană de Fotbal Dolj pentru 

desfăşurarea proiectului „Gala Fotbalului Doljean” 

 

Având în vedere: 

- art. 3 alin. (1), art. 18^1 alin. (2) lit. f) din Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice 

şi sportului, cu modificările și completările ulterioare, 

- art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) 

lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

- adresa nr. 451/12.12.2022 a Asociaţiei Judeţene de Fotbal Dolj, 

se propune spre aprobare cooperarea şi protocolul de cooperare dintre Consiliul 

Județean Dolj și Asociaţia Judeţeană de Fotbal Dolj pentru desfăşurarea proiectului 

„Gala Fotbalului Doljean”. 

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Dolj este recunoscută de către Federaţia Română 

de Fotbal ca fiind unica asociaţie împuternicită pentru organizarea competiţiilor 

oficiale de fotbal, indiferent de eşalon, categorie sau vârstă, la nivelul judeţului Dolj. 

Toate competiţiile şi acţiunile pe care le întreprinde Asociaţia Judeţeană de 

Fotbal Dolj au ca scop creşterea numărului de practicanţi ai acestui sport pe întreg 

teritoriul judeţului Dolj, şi mai ales descoperirea, lansarea, pregătirea şi promovarea 

unor tineri talentaţi pentru a putea ajunge la fotbalul de performanţă. 

Competiţiile organizate de către Asociaţia Judeţeană de Fotbal Dolj sunt 

întreceri sportive rezervate exclusiv fotbalului de masă (amator). Sportivii legitimaţi 

la asociaţiile şi cluburile sportive din judeţ sunt tineri care practică doar din plăcere 

această activitate. În ultimii ani, numărul echipelor participante în campionatele 

organizate de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Dolj s-a mărit, însă una dintre cele mai 

grave probleme cu care se confruntă asociaţia şi echipele este cea legată de lipsa 

echipamentului sportiv. 

Până în prezent, acţiunile desfăşurate de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Dolj nu 

au privit exclusiv aspectul competiţional, ci şi crearea unui mecanism la care să 

participe întreaga comunitate. Dincolo de a fi un sport, fotbalul s-a impus prin 

prezenţă şi viziune ca un fenomen pe care comunităţile locale şi judeţene îl sprijină 

atât pentru spectaculozitatea lui dar mai ales pentru potenţialul pe care îl are. 

Rezultatele concrete pot fi traduse cel mai bine prin numărul de sportivi 

legitimaţi (în jur de 11000). 



2 

 

Raportat la Campionatul 2022-2023, Asociaţia Judeţeană de Fotbal Dolj a avut 

înscrise 100 cluburi/asociaţii, acestea fiind repartizate astfel: 16 în Liga a IV-a, 56 în 

Liga a V-a şi 28 la Copii şi Juniori, cu un număr de 152 echipe active.  

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Dolj a solicitat Consiliului Judeţean Dolj sprijin 

pentru premierea jucătorilor și antrenorilor care au obținut cele mai bune performanțe 

în anul 2022.  

În cadrul proiectului „Gala Fotbalului Doljean” se vor achiziţiona 19 plachete  

ce vor fi inscripționate cu „Consiliul Județean Dolj” și sigla acestuia, iar în data de 

28.01.2023 se vor premia un număr de 19 jucători și antrenori, și se va organiza o 

masă festivă. 

Pentru desfăşurarea proiectului „Gala Fotbalului Doljean”, Consiliul Judeţean 

Dolj propune alocarea din bugetul propriu judeţean, capitolul 67.02. „Cultură, 

recreere şi religie”, a sumei de 50 mii lei.  

Faţă de cele prezentate, se propun spre aprobare cooperarea şi protocolul de 

cooperare dintre Consiliul Judeţean Dolj şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Dolj pentru 

desfăşurarea proiectului „Gala Fotbalului Doljean” și alocarea din bugetul propriu 

judeţean a sumei de 50 mii lei în acest sens. 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                               

           MARIAN MECU      ÎNTOCMIT, 

CONSTANTIN ȘERBAN  

                 

 

 

 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat                   Vizat, 

Serviciul juridic, Administraţie Locală                   Director Executiv 

Nr.  35032/12.12.2022                                                                 Adriana - Cristina Vărgatu 

                      

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea cooperării și a  protocolului de cooperare 

dintre Consiliul Județean Dolj și Asociația Județeană de Fotbal Dolj, pentru desfășurarea 

proiectului  ,, Gala Fotbalului Doljean,, 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), art. 136 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea 

profesiei de consilier juridic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) și alin. (3) din Statutul 

profesiei de consilier juridic, Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat – Serviciul 

Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

cooperării și protocolului de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Asociația Județeană 

de Fotbal Dolj, pentru desfășurarea proiectului ,, Gala Fotbalului Doljean,, propus de 

Președintele Consiliului Județean Dolj  și a constatat următoarele:  

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare 

dintre Consiliul Județean Dolj și Asociația Județeană de Fotbal Dolj, pentru desfășurarea 

proiectului  ,, Gala Fotbalului Doljean,,; 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară  (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente etc.), 

în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: 

- art.3 alin.(1) și art.18^1 alin.(2) lit.f) din Legea nr.69/2000 a educației fizice și 

sportului, cu modificările și completările ulterioare; 

-art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

serviciului juridic: nu este cazul. 

 

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.  

 

 

 

                 Avizat, 

      Șef Serviciu Juridic              Întocmit, 

           Daiana Stoica                 Consilier Juridic  

                                                                                Mioara-Veronica Manea 
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ANEXA  

la Hotărârea nr. ___________  

 

PROTOCOL DE COOPERARE 

Încheiat azi, ............... 

 

În temeiul art.3 alin.(1), art.18^1 alin.(2) lit.f) din Legea nr.69/2000 a educaţiei 

fizice şi sportului, cu modificările și completările ulterioare, și Hotarârea Consiliului 

Județean Dolj nr.________________ între  

 

Articolul 1. Părţile semnatare:  

UAT Judeţul Dolj prin Consiliul Judeţean Dolj, cu sediul în Craiova, str. 

Unirii, nr.19, tel/fax 0251/408231, 0251/408241, reprezentat prin domnul Dorin 

Cosmin Vasile, în calitate de Preşedinte 

 şi  

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Dolj, cu sediul în Craiova, str. Gheorghe Doja, 

nr.2, tel/fax: 0251/533505, e-mail: dolj@frf-ajf.ro, web: www.frf-ajf.ro, reprezentată 

de domnul Horaţiu Stănescu, în calitate de Preşedinte.  

 

au convenit să încheie prezentul protocol  

 

Articolul 2. Obiectul și durata protocolului de cooperare:  

(1) Asocierea şi alocarea sumei de 50.000 lei de către UAT Judeţul Dolj Asociaţiei 

Judeţene de Fotbal Dolj pentru desfăşurarea proiectului „Gala Fotbalului Doljean”.  

(2) Durata prezentului protocol este de la data semnării de către părți și până la 

finalizarea acestuia.  

(3) Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării de către părți.  

 

Articolul 3. Scopul acordului  

Promovarea fotbalului ca mijloc de interacţiune şi integrare socială în judeţul Dolj. 

 

Articolul 4. Principii de colaborare 

Principiile care stau la baza prezentului acord sunt transparenţa, iniţiativa, implicarea, 

colaborarea, perseverenţa, echitatea, competenţa, responsabilitatea, nonpartizanatul şi 

respectarea legislaţiei în vigoare. 

 

Articolul 5. Obligaţiile părţilor 

5.1. Asociaţia Judeţeană de Fotbal Dolj se obligă: 

- să asigure desfăşurarea proiectului „Gala Fotbalului Doljean”:  

- achiziţionarea unui număr de 19 plachete ce vor fi inscripționate cu „Consiliul 

Județean Dolj” și sigla acestuia ce vor fi înmânate celor mai buni jucători și 

antrenori cu performanțe în anul 2022; 

- premierea în data de 28.01.2023 a celor mai buni 19 jucători și antrenori din 

cadrul cluburilor/asociațiilor înscrise în Asociația Județeană de Fotbal Dolj; 
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- organizarea unei mese festive; 

- să facă referire explicită pe toate materialele de promovare, precum şi în 

comunicatele de presă emise că acesta este realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean 

Dolj; 

- să asigure resursele umane necesare organizării şi desfăşurării proiectului. 

 

5.2. Consiliul Judeţean Dolj se obligă: 

- să susţină financiar proiectul cu suma totală de 50 mii lei, din bugetul propriu 

judeţean, capitolul 67.02 „Cultură recreere şi religie”. 

 

Articolul 6. Monitorizare şi control 

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Dolj se obligă să furnizeze Consiliului Judeţean Dolj 

toate informaţiile referitoare la derularea prezentului protocol. Consiliul Judeţean Dolj 

are dreptul să solicite oricând informaţii cu privire la eveniment, Asociaţia Judeţeană 

de Fotbal Dolj fiind obligată să răspundă în scris oricărei solicitări în termen de 5 zile 

lucrătoare. 

 

Articolul 7. Răspunderea părţilor 

(1) Prezentul protocol de cooperare deserveşte interesul comun al părţilor, care se 

obligă să-l execute întocmai şi cu bună-credinţă. 

(2) Părţile se obligă să urmărească şi să se informeze reciproc asupra derulării acestui 

protocol de cooperare. 

(3) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de către 

una dintre părţi, dă dreptul celeilalte părţi să ceară rezilierea protocolului de 

cooperare, printr-o notificare scrisă adresată părţii în culpă, în termen de 15 

(cincisprezece) zile lucrătoare de la data constatării nerespectării clauzelor 

protocolului de cooperare. 

(4) În cazul în care se constată că, urmare a nerespectării clauzelor, a fost creat un 

prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia şi plata 

de daune-interese, după caz, conform normelor legale în vigoare. 

 

Articolul 8. Forţa majoră 

(1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau 

totale a obligaţiilor asumate prin prezentul protocol de cooperare. Prin forţă majoră 

se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi 

insurmontabil, apărut după încheierea protocolului de cooperare şi care împiedică 

părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 

(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţă celeilalte părţi, 

în scris, în maxim 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună 

cu avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, va fi 

comunicată în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariţie.  

(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţă celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 
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(4) Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare 

partener poate renunţa la executarea protocolului de cooperare. În niciun caz, 

niciuna din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au 

îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la această dată. 

 

Articolul 9. Încetarea protocolului 

Prezentul acord încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe 

judecătoreşti, la realizarea obiectului şi scopului protocolului sau în cazul în care una 

dintre părţi: 

a. nu respectă clauzele contractuale sau le îndeplineşte în mod necorespunzător; 

b. se află în imposibilitatea de a realiza obiectul înţelegerii; 

     c. prin acordul comun al părţilor. 

 

Articolul 10. Dispoziții finale 

Dispozițiile prezentului protocol de cooperare se pot modifica prin acte adiționale și se 

pot completa cu deciziile comune ale părților semnatare. 

 
Prezentul Protocol s-a încheiat azi __________ într-un număr de 2 (două) 

exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 
       UAT Judeţul Dolj     Asociaţia Judeţeană de Fotbal Dolj 

prin Consiliul Judeţean Dolj                                         

 

            Preşedinte,                       Preşedinte, 

    Dorin Cosmin Vasile                          Horaţiu Stănescu 

 




