
HOTĂRÂREA NR. 215

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

Privind aprobarea asocierii între oraşul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia şi SC
SPORT HORSE EXCELLENCE SRL, în vederea realizării proiectului

Patinoarul "ARCTIC PARK SINAIA"

Având în vedere:

- Referatul de aprobare întocmit de Primarul oraşului Sinaia, înregistrat sub
nr.37.774/11.12.2019;
- Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat sub nr. 37.778/11.12.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă 57/2019 privind Codul administrativ art.l29,
alin.2, lit. c), d), e), coroborat cu alin.( 6), lit. a), b), alin.(7), lit. c), f), j), p), r) şi alin. (9), lit.a),
artr. 139 alin. (3), lit. f) şi art. 196 alin.(l), lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOTĂRĂŞTE:

ART. 1. - Aprobă asocierea între oraşul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia si SC
SPORT HORSE EXCELLENCE SRL, în vederea realizării proiectului Patinoarul "ARCTIC
PARK SINAIA".

ART. 2. - Aprobă Contractul de asociere, conform Anexei 1, parte integrantă din
prezenta hotărâre.

ART. 3. - Împuterniceste primarul oraşului Sinaia să semneze contractul de asociere,
prevăzut in anexa 1.

ART. 4. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Politici
Publice, Direcţia Poliţia Locală, şi Serviciul Buget şi Resurse Umane.

PREŞEDINTE

inaia, 19 decembrie 2019

SEMNEAZĂ,
AR GENERAL
ERĂDULESCU

I ex. Prefect
I ex. Primar
I ex. Serviciul Politici Publice
I ex. Directia Politia Locala
I ex. Servo Buget
I ex. Se. Sport Horse Excellence SRL
I ex. Se va afisa pe site-ul propriu



Anexa la HCL. nr. 215/19.12.2019

CONTRACT DE ASOCIERE ÎN PARTICIPA ŢIUNE

Nr .

Art.l. PĂRŢILE CONTRACTULUI

SC SPORT HORSE EXCELLENCE SRL cu sediul în Bucuresti sectorul 5, strada
Ing.Dumitru Tacu, nr.28, camera 1, bloc.2, scara B, etaj 5, apt.2B53, CUI
36596754/04.10.2016, nr ordine în REGISTRUL COMERŢULUI J40/13025/04.10.2018,
IBAN R093ING0000999906264370, deschis la ING BANK, reprezentat legal de director
general, Frăţilă Şerban, numit în continuare ASOCIAT - ORGANIZATOR.

Şi

ORAŞUL SINAIA, cu sediul în Sinaia, bd. Carol 1, nr.47, având CUI 2844103, şi cont
deschis la Trezoreria Buşteni, reprezentat prin primar VLAD GHEORGHE OPREA, în
calitate de ASOCIAT -BENEFICIAR,

Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul prezentului contract îl constituie organizarea în comun de către părţi a

Proiectului "PATINOARUL ARCTIC PARK SINAIA".
"PATINOARUL ARCTIC PARK SINAIA" amplasat în Parcul Dimitrie Ghica din

oraşul Sinaia va fi un spaţiu de eveniment constituit în jurul unui patinoar mobil de
aproximativ 600 mp, care prevede organizarea de acţiuni cu caracter sportiv, divertisment,
eco-educaţional şi social în scopul sprijinirii efortului administraţiei locale privind creşterea
potenţialului turistic al localităţii.

Art. 3. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pentru perioada decembrie 2019 - martie 2020.
Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia şi încetează la data de 31 martie

2020, cu posibilitatea de prelungire pentru sezonul următor prin act adiţional.

Art. 4. ANGAJAMENTELE PĂRŢILOR
Art. 4.1 ASOCIA TUL - ORGANIZA TOR
Va asigura administrarea şi furnizarea echipamentelor ce compun patinoarul artificial şi
a anexelor acestuia, precum şi resursele umane necesare funcţionării optime a activităţii;
Va realiza o structură de lemn demontabilă pentru montarea patinoarului;
Plata sumelor aferente închirieriilachiziţionării echipamentelor şi a salariilor vor fi
susţinute din fonduri proprii şi din sponsorizări;
Plata aferentă consumului de energie electrică va fi facturată lunar organizatorului care
va semna pentru primirea facturilor şi le va onora în termen, în caz contrar activitatea va
fi întreruptă până la efectuarea plăţii;
Data deschiderii patinoarului va fi stabilită împreună cu reprezentanţii Primăriei Sinaia,
respectând perioada limită de funcţionare;
Nici una dintre acţiuni nu va bloca sau îngreuna circulaţia autovehiculelor şi pietonilor
în zonă;



Nivelul de zgomot şi muzică va respecta normele legale şi va ţine cont de vecinătăţi,
respectându-se orele de odihnă ( 14.00 - 16.00) ;
Programul de funcţionare al patinoarului, nu va depăşi ora 23:00, pentru a nu perturba
liniştea şi ordinea publică;
În perioada de funcţionare va decora corespunzător patinoarul (ornamente şi lumini) ;
Va face cunoscut Contractul de asociere cu Primăria Sinaia prin toate materialele
promoţionale şi canalele media care vor promova evenimentul;
Se va îngriji de curăţarea zăpezii şi degajarea acesteia de pe şi din zona patinoarului,
exclus a se depozita pe zona verde sau pe aleile parcului;
La închiderea patinoarului, organizatorul este obligat să readucă terenul la starea iniţială
şi să îl predea reprezentanţilor primăriei în baza unui Proces-Verbal semnat de ambele
părţi;, ,
Organizatorul va depune o garanţie în valoare de 5.000 lei ce îi va fi returnată la finalul
perioadei contractuale, în condiţiile în care nu vor fi constatate daune create din vina sa;
În scopul sprijinirii eforturilor Primăriei Sinaia de a încuraja practicarea sportului în
rândul sinăienilor, organizatorul va efectua următoarele acţiuni:

a În cursul săptămânii de luni până vineri (inclusiv) pe tronsonul orar 17:30-
19:00 se va asigura accesul gratuit pe patinoar pentru toate persoanele care
pot dovedi prin act de identitate valabil/certificat de naştere, domiciliul în oraşul
Sinaia, iar în cazul elevilor sinăieni accesul se va face în baza carnetului de elev
vizat la zi.

a În weekend (sâmbăta şi duminica), accesul pe patinoar se va realiza doar contra-
cost integral pentru toate persoanele, indiferent de domiciliu.

a În timpul - vacanţei de iarnă - 21 decembrie 2019 - 12 ianuarie 2020, copiii
sinăieni au acces gratuit la patinoar în intervalul orar 10:00-15:00.

a Organizatorul va organiza o serie de programe culturale şi de divertisment,. .. . ..JOCurIŞIconcursun cu premu;
a Copiii însoţiţi de cadrele didactice de la şcolile şi grădiniţele din oraşul Sinaia au

acces gratuit şi beneficiază de lecţii de patinaj gratuite în cursul săptămânii, pe
tronsonul de dimineaţă, cu programare prealabilă.

a Organizatorul se obligă să asigure funcţionarea patinoarului în condiţii legale,
prin obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor de funcţionare necesare.

Art. 4.1. ASOCIATUL - BENEFICIARUL
Se obligă să pună la dispoziţie, cu titlu gratuit, a domeniului public pentru realizarea
patinoarului (aproximativ 600mp), pentru anexe (aproximativ 100 mp), şi va elibera la
solicitarea organizatorului autorizaţie de comerţ stradal, conform prevederilor legale;
Va acorda organizatorului dreptul de utilizare al spaţiului cu 15 zile înainte de
deschidere, respectiv 15 zile după închidere, pentru efectuarea operaţiunilor de
montare/demontare a instalaţie şi a anexelor.
În perioada sărbatorilor de iarnă va sprijini la decorarea corespunzătoare a patinoarul
(ornamente şi lumini);
Va realiza actiuni şi activităţi de promovare în media atât on-line cât şi off-line.

Art. 5. LITIGII

Litigiile decurgând din interpretarea şi executarea prezentului protocol se vor soluţiona
pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanţelor
judecătoreşti competente.



Art. 6. FORŢĂ MAJORĂ

Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul neexecutării sau executării
necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul protocol.

Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil
şi insurmontabil, apărut după încheierea protocolului care împiedică părţile să-şi execute
obligaţiile asumate.

Art. 7. DISPOZIŢII FINALE

Prezentul contract a fost încheiat astăzi în 2 (două) exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.
Patinoarul nu poate fi amplasat fara obţinerea de catre organizator, a autorizaţiilor
eliberate de Primaria Sinaia, necesare funcţionării în legalitate a activitatii.

ASOCIAT - ORGANIZATOR ASOCIAT - BENEFICIAR

PRESEDINTE D
REMUS •..•1I.ltfill;n


