
ROMÂSIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR 	 
DIN 20.03.2019 

Privind Aprobarea 1ncheierii unui contract de sponsorizare cu doamna Rădulescu Anamaria din 
localitatea Condrea, jud. Gala ţi având ca obiect lucrări de repara ţii, igienizare i dotare in 
cadrul Secţiei de Pediatrie a Spitalului municipal „Anton Cincu" Tecuci. 

Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, jud. Galaţ i 
Nr. de Inregistrare ş i data depunerii proiectului : 17637/20.03.2019 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jud. Gala ţi, Intrunit în şedinţă  ordinară  In data de 25.03.2019 
Având 1n vedere: 
- expunerea de motive a ini ţiatorului, Inregistrat ă  sub nr.17638 / 20.03.2019 
- raportul de specialitate Intocmit de Direc ţia General Economică, Serv. Investiţii, Serv. Juridic, Contencios 

Calitate, Arhivă, Inregistrat sub nr. 17639 / 20.03.2019 
- 	raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei/comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 
- art.1, art.4 lit.a), b) i art.5 din Legea 32/1994 cu modific ările i completările ulterioare, 
- 	art. 69 din Legea 273/2006 cu modific ările ş  completările ulterioare, 
- 	art.36 alin. 2, lit. d) ş  e), alin.6 lit.a) pct.3, alin.7, lit.a), alin. 9 din Legea 215/ 2001 cu modific ările 

completările ulterioare, 
- art.19, alin.1, lit e din Legea 340/2004. 
În baza prevederilor : 
- art.147 din Constitu ţia României, 
- Decizia CCR nr. 384/2018 

art.45, alin. 1 ş i art.115, alin.1, lit. b) din Legea 215/ 2001 cu modific ările ş  completările ulterioare 

HOTĂRĂSTE 

Art.1 Se aprobă  Incheierea unui contract de sponsorizare cu R ădulescu Anamaria din localitatea Condrea,jud. 
Galaţi având ca obiect lucr ări de reparaţii, igienizare ş  dotare In cadrul Sec ţiei de Pediatrie a Spitalului 

municipal „Anton Cincu" Tecuci, valoare estimativă  de 44.533,72 lei conform anexei ce face parte 
integrantă  din prezenta hotărare. 

Art.2 Se imputernice şte Primarul municipiului Tecuci s ă  avizeze contractul de sponsorizare. 
Art.3 Prezenta hot ărâre va fi dusă  la indeplinire prin grija primarului municipiului Tecuci. 
Art.4 Prezenta hot ărâre va fi comunicată  celor interesa ţi prin grija secretarului UAT municipiul Tecuci. 

Iniţiator, 
Primar 

semnează  pentru legalitate 
Secretar, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NR. 17638 din 20.03.2019 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind Aprobarea incheierii unui contract de sponsorizare cu doamna R ădulescu Anamaria din 
localitatea Condrea, jud. Gala ţi având ca obiect lucr ări de repara ţ,ii, igienizare i dotare in 
cadrul Sec ţiei de Pediatrie a Spitalului municipal „Anton Cincu" Tecuci. 

Secţia de Pediatrie a Spitalulului municipal „Anton Cincu" Tecuci este o unitate spitaliceasc ă  

ce a fost In mare m ăsură  neglijată  o perioadă  indelungată. in ulţimii doi ani s-au făcut alocări de 

fonduri de la bugetul local pentru Imbunătăţirea condiţiilor de funcţionare ş i furnizare a actului 

medical 1n această  unitate. Lucrările de modernizare nu au fost finalizate fiind, 1n continuare, necesare 

fonduri . 

Doamna Rădulescu Anamaria, cu domiciul in loc. 	 , jud. 

a făcut o ofertă  de sponsorizare având ca obiect realizarea unor lucr ări de reparaţii, igienizare 

dotare, destinate Sec ţiei de Pediatrie a Spitalului municipal „Anton Cincu" Tecuci, cu o valoare total ă  

de 44.533,72 lei, conform devizului anexat. 

Având in vedere faptul c ă  Secţia de pediatrie a Spitalului municipal „Anton Cincu" necesit ă  , în 

continuare, interven ţii pentru imbunătăţirea condi ţiilor de funcţionare, considerăm că  propunerea 

primită  din partea doamnei Rădulescu Anamaria, de incheiere a unui contract de sponsorizare pentru 

executarea unor lucr ări de reparaţii, igienizare ş i dotare, destinate Sec ţiei de Pediatrie a Spitalului 

municipal „Anton Cincu" Tecuci, este benefic ă  ş i va contribui la imbun ătăţirea serviciilor medicale 

pediatrice oferite de aceast ă  unitate medical ă . 

Având In vedere cele de mai sus, propunem spre dezbatere ş  aprobare proiectul de hot ărâre 

PRIMAR, 



DIRECTtRENERAL, 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr. 17639/ 20.03.2019 

Privind: : Aprobarea Incheierii unui contract de sponsorizare cu doamna R ădulescu Anamaria din 
localitatea Condrea, jud. Galaţi avănd ca obiect lucrări de reparaţii, igienizare ş i dotare în 
cadrul Secţiei de Pediatrie a Spitalului municipal „Anton Cincu" Tecuci. 
Secţia de Pediatrie a Spitalulului municipal „Anton Cincu" Tecuci este o unitate 

spitalicească  care necesită  reparaţ ii interioare 1n vederea desf ăşurării In bune condiţii a actului medical 
creşterii gradului de confort al pacien ţilor. 

Pentru a indeplini aceste deziderate sunt necesare urm ătoarele lucrări: 
- vopsitorii lavabile la pere ţ i ş  tavane, 
- Inlocuirea corpurilor de iluminat, 
- inlocuirea prizelor i comutatoarelor, 
- inlocuirea tâmplăriei din lemn care este deteriorat ă  cu tâmplărie PVC de uz sanitar, 
- montare de glafuri PVC, 
- refacerea pardoselii prin montarea de linoleum antibacterian. 
- achiziţionare aparatură  (televizor, combină  frigorifică). 

Lucrările se vor executa la parterul imobilului, respectiv 'in saloanele 5-8 ş  pe holul de acces, 
conform devizului ofert ă  anexat,au o valoare de 44.533,72 lei lei. 

in baza : 
prevederilor legii sponsorizării nr. 32/1994 

- art.1 (1) )- Sponsorizarea este actul juridic prin care dou ă  persoane convin cu privire la transferul 
dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sus ţinerea unor 
activităţ i fără  scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, denumită  beneficiarul sponsorizării. 
- art.4 alin. 1, lit.a) i b) 
(1) Poate fi beneficiar al sponsoriz ării: 
a) orice persoană  juridică  fără  scop lucrativ, care desf ăşoară  "in România sau urmează  să  desfăşoare o 
activitateln domeniile: cultural, artistic, educativ, de inv ăţământ, ştiinţific — cercetare fundamental ă  ş i 
aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protec ţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de 
asistenţă  ş i servicii sociale, de protec ţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asocia ţiilor 
profesionale, precum şi de Intreţinere, restaurare, conservare şi punere 1n valoare a monumentelor 
istorice; 
b) instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administra ţiei publice, pentru 
activităţ ile prevăzute la lit. a) 

- art.5 



(1) Sponsorul ori beneficiarul are dreptul s ă  aducă  la cuno ştinţă  publicului sponsorizarea prin 
promovarea numelui, a m ărcii sau a imaginii sponsorului. 
(2) Sponsorul ori beneficiarul este obligat s ă  aducă  la cuno ştinţă  publicului sponsorizarea Intr-un mod 
care să  nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizat ă, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea 
publică . 
(3) Denumirile publicaţiilor, titlurile cărţilor ş i ale emisiunilor de radio ş i televiziune sponsorizate 
trebuie anunţate ca atare. 
(4) Anunţurile vor fi formulate astfel Incât s ă  reiasă  clar acţiunea de sponsorizare ş i vor fi aduse la 
cunoştinţă  publicului, în mod gratuit, de cMre beneficiarul sponsoriz ării. 
(5) in cadrul activităţilor de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca sponsorul, mecena sau 
beneficiarul să  efectueze reclam ă  sau publicitate comercial ă, anterioară, concomitentă  sau ulterioară  în 
favoarea acestora sau a altor persoane. 

prevederilor din Legea finan ţelor publice 273/ 2006 
- art. 69 - Bunuri materiale ş i fonduri băneşti primite de institu ţiile publice. 

(1) Instituţiile publice mai pot folosi pentru desf ăşurarea activit ăţii lor bunuri materiale ş i fonduri 
băneşti, primite de la persoane juridice şi fizice sub formă  de donaţii ş i sponsorizări, cu respectarea 
dispoziţiilor legale. 
(2) Fondurile băneşti acordate de persoanele juridice şi fizice, primite 1n condiţiile alin. (1), "in situaţia 
instituţiilor publice finanţate integral de la buget, sunt v ărsate direct la bugetul local din care se 
finanţează  acestea. Cu aceste sume se majoreaz ă  veniturile şi cheltuielile bugetului local, iar fondurile 
respective se vor utiliza cu respectarea destina ţ iilor stabilite de transmi ţător. 
(3) Cu fondurile băneşti acordate de persoanele juridice şi fizice 1n condiţiile alin. (1), 1n situaţia 
instituţiilor publice finan ţate potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) lit. b) ş i c), se vor majora bugetele de 
venituri şi cheltuieli ale acestora. Aceste institu ţii au obligaţia de a prezenta, 1n anexa la contul de 
execuţie bugetară  trimestrială  şi anuală, situaţia privind sumele primite ş i utilizate 1n aceste condi ţiii ş i 
cu care a fost majorat bugetul de venituri şi cheltuieli. 
(4) Bunurile materiale primite de institu ţiile publice 1n condiţ iile alin. (1) se Inregistreaz ă  1n 
contabilitatea acestora. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, consider ăm că  proiectul de hotărâre prezentat 
indeplineşte condi ţiile de oprtunitate i legalitate, fapt pentru care 11 supunem spre dezbaterea 
aprobarea Consiliului local. 

Seţserviciu Buget — Contabilitate 	 Sef —Seiviciu Investi ţii, 

Serviciul Juridic Contenci9s Calitate Arhiv ă , 



	

ANEXA 1 la H.C.L. 	  

CONTRACT DE SPONSORIZARE 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

RADULESCU ANAMARIA, persoană  fizica romănă  cu domiciliul în 

	

jud. Galati, legitimandu-se cu Cartea de identitate seria 	 emisa de 

denumita in cele ce urmeaza „SPONSOR" 

ş i 

SPITALUL „ ANTON CINCU " TECUCI, Sectia Pediatrie, cu sediul Str. Elena Doamna, nr. 1, cod fiscal 

4322270, tel: 0236 81 21 16 reprezentat ă  prin manager, dr. Zara Claudiu Emanuel, denumit in continuare 

BENEFICIAR 

in temeiul Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, au convenit incheierea prezentului contract de sponsorizare 

cu acordul Consiliului Local al Unitatii Administrativ Teritoriale Tecuci jud. Galati  reprezentata prin 

HURDUBAE CATALIN — CONSTANTIN —primar. 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectul contractului îl constituie sponsorizarea cu executia unor lucrari de reparatii, igienizare si dotare bunuri 

insumand 44.533,72 lei achizitionate de catre sponsor in favoarea SPITALULUI „ ANTON CINCU " TECUCI, 

Sectia Pediatrie . 

2. DURATA CONTRACTULUI 

Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti si isi inceteaza efectele la în termen de 60 

de zile de la semnarea contractului. Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al p ărţilor contractante cu cel pu ţ in 

1 zi Inainte de expirarea duratei initiale. 



3. OBLIGATIILE PARTILOR 

a) Sponsorul are urmatoarele obligatii: 

• Sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu lezeze, direct sau indirect, activitatea 

sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica; 

• Sa respecte prevederile legale privind sponsorizarea. 

• Garantează  calitatea bunurilor achizi ţionate şi a lucrărilor executate. 

b) Beneficiarul are urmatoarele obligatii: 

• Sa utilizeze bunurile achitate de Sponsor; 

• Sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea, in mod gratuit, prin promovarea numelui, marcii sau imaginii 

sponsorului; 

• Sa respecte prevederile legale privind sponsorizarea. 

4. DREPTURILE PARTILOR 

Sponsorul are dreptul sa verifice daca se respecta destinatia bunurilor prevazuta in Contract si sa atraga 

raspunderea Beneficiarului de indata ce constata incalcarea de catre acesta a obligatiilor asumate. In baza acestui drept, 

la cererea Sponsorului, Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia acestuia documente doveditoare in acest sens. 

5. FORTA MAJOR Ă  

Forţa majoră  exonereaz ă  de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obliga ţiilor asumate prin 

prezentul contract. Prin for ţa majoră  se înţelege un eveniment independent de voin ţa părţilor, imprevizibil ş i 

insurmontabil, apărut după  încheierea contractului şi care impiedic ă  părţile să  execute total sau parţial obligaţiile 

asumate. 

Partea care invocă  forţa majoră  are obligaţia să  o aducă  la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5 (cinci) 

zile de la apariţie, iar dovada for ţei majore, împreun ă  cu avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei 

majore, se va comunica în maximum 15 (cincisprezece zile) de la apari ţie. 

Data de referinţă  este data ştampilei po ştei de expediere. Dovada va fi certificat ă  de Camera de Comer ţ  şi Industrie 

sau alt organism abilitat de Iegea statului care o invoc ă . 

Partea care invoc ă  forţa majoră  are obligaţia să  aducă  la cuno ştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în 

maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 

2 



6. CLA UZA DE CESIUNE A CONTRA CTUL UI 

Una dintre părţi poate transmite unei ter ţe persoane, total sau par ţial, drepturile şi obligaţiile ce i se cuvin prin 

acest contract, numai dac ă  a obţinut acordul scris al celeilalte părţi, care trebuie comunicat în 10 zile. 

Dacă  nu se prime şte nici un răspuns, înseamn ă  că  nu se consimte la cesiunea contractului şi aceasta nu poate avea 

loc 

7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Prezentul Contract înceteaz ă  în următoarele cazuri: 

a) Prin expirarea duratei contractului, ini ţială  şi neprelungită  sau prelungită  în condiţiile prezentului Contract; 

b) Prin acordul de vointa al Partilor, exprimat în scris şi semnat de reprezentan ţii autorizaţi ai Părţilor, intervenit la 

orice moment al execut ării prezentului Contract; 

c) Prin dizolvarea uneia dintre Parti sau prin deschiderea procedurii de faliment impotriva acesteia, chiar neurmata 

de declararea falimentului, in baza unei simple instiintari adresate in acest sens de catre cealalta Parte, cu efect 

imediat, fara a mai fi necesara nici o alta formalitate judiciara (de exemplu interventia instantei judecatoresti) 

sau extrajudiciara; 

d) Prin persistenta unui caz de forta majora pe o durata mai mare de 45 de zile, in baza unei simple instiintari 

adresate in acest sens de partea neafectata de forta majora, cu efect imediat, fara a mai fi necesara nici o alta 

formalitate judiciara sau extrajudiciara; 

e) Prin denunţare unilaterala, declarata de Beneficiar, cu un preaviz scris de 30 de zile, fara a mai fi necesara nici o 

alta formalitate judiciara sau extrajudiciara, f ără  răspundere pentru pagube. 

f) Prin reziliere, în conformitate cu dispozi ţiile Iegii şi ale prezentului Contract. 

8. INTERPRETAREA CONTRACTULUI 

a) Toate dispozi ţiile din prezentul contract vor fi interpretate în conformitate cu principiul bunei-credin ţe ce 

guvernează  relaţiile contractuale între cele dou ă  părţi. 

b) Pe tot cuprinsul acestui contract, orice referire facuta la Contract este prezumata a include si orice anexa sau act 

aditional asupra caruia partile au convenit, precum si orice modificare sau inlocuire a acestora. 

c) In cazul în care orice dispozi ţie a prezentului contract va fi considerat ă  ca fiind fie nulă, fie neexecutabil ă  din 

orice motiv independent de voinţa părţilor, respectiva clauză  va fi, dacă  este posibil, modificată  de către părţi în 

sensul respect ării voinţei reale a părţilor. Chiar îns ă  în cazul declarării nulităţii uneia din clauzele prezentului 

contract, celelalte dispozi ţii ale prezentului contract nu vor fi afectate de cazul de nulitate par ţială. Dispoziţiile 

prezentului contract se vor aplica astfel în m ăsura maximă  permisă  de lege, in conformitate cu vointa partilor. 

d) Orice clauza a prezentului contract se interpreteaza ca parte a acestui contract, iar nu izolat. 

e) Interpretarea prezentului contract si a oricarui act aditional sau anexa, parte integranta la prezentul Contract se 

interpreteaza in conformitate cu intentia reala a partilor, nu dupa sensul Iiteral al termenilor. 



ziva de inceput cat si cea de sfarsit a termenului. 

g) In acest Contract titlurile au fost introduse numai pentru facilitarea referintelor si nu afecteaza interpretarea 

acestuia. 

h) Referirea la oricare din Partile semnatare ale prezentului Contract va avea in vedere si succesorii sai in drepturi. 

i) Pe tot cuprinsul acestui contract, in afara cazului cand contextul exclude aceasta varianta, singularul include si 

pluralul si viceversa. 

9. LITIGII 

Litigiile care se vor na şte din prezentul contract sau 1n leg ătură  cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la 

validitatea, interpretarea, executarea sau desfiin ţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabil ă . 

Dacă  părţile nu vor ajunge la o In ţelegere amiabil ă  in termen de 15 zile de la inceperea tratativelor, atunci litigiile 

vor fi Inaintate spre solu ţionare instantelor judecatoresti competente. 

10.DISPOZITH FINALE 

Prezentul contract intr ă  1n vigoare la data semn ării sale. 

Prezentul contract s-a incheiat şi semnat 1n 3 exemplare originale de egal ă  valoare juridic ă, la data de 	 

VIZAT, 
SPONSOR, 	 BENEFICIAR, 	 U.A.T. Mun.Tecuci jud. Galati 

SPITALUL „ ANTON CINCU " TECUCI, 	 PRIMAR, 

Sef Sectie Pediatrie 	 DIRECTOR ECONOMIC 

Şef Serviciul Investi ţii 

Serviciul Cancelarie, Juridic, 
Calitate, Arhivă  
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ANEXA 2 la H.C.L.nr 	/  

Deviz estimativ de lucrari de reparatii, igienizare si dotare privind sponsorizare 

SPITALUL "ANTON C1NCU", Sectia pediatrie 

Nr. 

crt. 

Nr. cap./ - 

subcap. 

deviz 

general 

Denumirea capitolelor de cheltuieli 

Valoarea . 

cheltuielilor/obiect, 

Lei 

1. 1.1 Amenajarea terenului : 

CeRATAT pereti 1500,00 LEI 

2. 1.2 Schimbare tamplarie PVC 
. 

13968,33 LEI 

3. 1.3 . Tdevizoare LED 
, 

5200,40 LEI 

4. 1.4 . COMbina frigorifica 1510,99 LEI 

5. 

. 

1.5 -linoleum 

-adeziv 

-cordon sudura 

4nargine fiexibila 

-Margine rebordare 

-,4ficare linoleum 

19850,00 LEI 

6. 1.6 . Comutator cap-scara PT— 5 buc 	 • 99,00 LEI 

7. 1.7 APlice — 9 buc 630,00LEI 

8. 1.8 ,Pdze PT- 7 buc 105,00 LEI. 

9. 1.9 'Coinutator simplu PT — 3 buc 45,00 LEI 

11. 1.10 Var 500,00 LEI 

12. 1.11 Aniorsa 250,00 LEI 

13. 1.12 Giet 525,00 LEI 

15 1.13 Glaf PVC alb 350,00 LEI 

TOTAL CHELTUIELI - 44533,72 LEI 




