
HOTĂRÂREANR.12

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

privind aprobarea protocolului cu SC Tonic Consulting & Management SRL şi
Asociatia Clubul Sportiv Ski Racing Armada 24

Având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat la registratura Primariei orasului Sinaia sub nr.
3870/10.02.2020, întocmit de Primarul Orasului Sinaia;

- Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria oraşului
Sinaia sub nr. 3875110.02.2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul art.129, alin. (2), lit.d) si lit.e), coroborat cu alin.(7) lit.a),d), e) si f) si alin.
(9) lit.a), art. 139 alin (3) lit.f) şi art. 196 alin.(l), lit. a) din OUG 5712019 privind Codul
administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOTĂRĂŞTE:

ART. 1. - Aprobă organizarea evenimentului Competiţia Kids Ski Challenge ediţia a III- a în
perioada 14-15 martie 2020 şi includerea acestuia în Lista Evenimentelor organizate de
Primăria Sinaia pentru anul 2020.

ART.2. - Aprobă protocolul cu SC Tonic Consulting & Management SRL şi Asociatia Clubul
Sportiv Ski Racing Armada 24, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. - Hotărâre a va fi comunicată compartimentelor de specialitate şi institutiilor interesate.

ART. 4. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici
Publice şi Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Sinaia.

Sinaia, 17 februarie 2020

PREŞEDINTE CONTRASE ZĂ,
SECRET G RAL

BEATRIC - ..fJA·~SCU

1 ex. Prefect
I ex. Primar
I ex. Serviciul Politici Publice
I ex. Serviciul Buget
I ex. Se va afisa pe site-ul propriu



Anexa la HCL.12/2020

PROTOCOL DE COL BORARE nr .
INCHEIAT INTRE
ORASUL SINAIA

SI
SC Tonic Consulting & Management SRL şi sociatia Clubul Sportiv Ski Racing Armada 24

Art.1.P ARTILE PARTENERE I
U.A.T. ORAŞ SINAIA, instituţie publică cu sediul în Sinaia, Bd. Carol 1 nr.47, înregistrată la
Ministerul Finanţelor cu codul fiscal nr. 2844105, reprezentată legal prin Dl. Vlad Oprea - Primar,
numită în cele ce urmează "U.A.T.O.S."
Şi
SC Tonic Consulting & Management SRL, u sediul in Bucuresti Str. Ariesul Mare 5, bl. i12,
se. E, et. 2, ap. 69, sect. 6, cu codul fiscal 027708565, J40/1109012010, Banca: ING Bank
Romania
Si
Asociatia Clubul Sportiv Ski Racing Armada 24, cu sediul in Bucuresti, Str. lalomicioarei 33,
sector 1, cu codul fisca138881080, Banca: Unid edit Tiriac Bank
denumite in continuare PARTENERI

Art.2. OBIECTUL PROTOCOLULUI
Obiectul prezentului protocol îl constituie colaborarea între O.S. şi PARTENERI. în vederea
organizării Competitiei Kids Ski Challenge ediţia a III a 2020 , ce se va derula în perioada 14-
15 martie 2020, la Sinaia.

Art.3. DURATA PROTOCOLULUI
1) Durata contractului se stabileşte pentru perioada 14-15 martie 2020;
2) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părţi.

Art.4. OBLIGAŢIILE PARTILOR ,
1) PARTENERII se obligă să asigure realizarea materialelor şi a activităţilor necesare pentru
mediatizarea evenimentului, să asigure mediatizarea evenimentului şi a rezultatelor acestuia în
reţelele de socializare online, să asigure resurse e financiare necesare evenimentului.
2) PARTENERII se obligă să solicite O.S. " unul de tipar" pentru materialele de mediatizare a
evenimentului.
3) Din punct de vedere al promovării în gen ral, PARTENERII se obligă să promoveze şi să
mediatizeze prin toate mijloacele pe care le au la dispoziţie la nivel naţional (reţele de socializare,
conferinţe de presă, reportaje şi interviuri radio şi tv, etc.): numele Oraşului Sinaia sub forma
"partener oficial."
4) Oraşul Sinaia se obliga să asigure locaţia, în regim gratuit, pentru desfăşurarea competiţiei (
pârtia Lăptici). De asemenea Oraşul Sinaia va afişa în spaţiile de publicitate pe care le deţine,
afişele evenimentului iar, pe traseul de de făşurare a Campionatului, va afisa materiale de
promovare, logo, sigle etc I
5) Oraşul Sinaia se obligă să promoveze evenimentele prin mass media locală.
6) Orasul Sinaia va oferi cu titlu gratuit accesul către domeniul schiabil Sinaia pentru urcarea
echipamentelor si pentru cei 10 arbitri participanţi la Competiţia Kids Ski Challenge ediţia a III
a 2020.
7) Reprezentanţii Oraşului Sinaia vor partici a la deschiderea Competiţiei Kids Ski Challenge
precum şi la festivitatea de premiere.



5.1. Protocolul poate înceta la cererea oricăreia dintre părţi, cu obligaţia aferentă acesteia de a
notifica în timp util şi de a justifica temeinic aceasta.
5.2. Prezentul protocol încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal
arbitral sau a instanţei judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:
- nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la articolul IV din prezentul protocol;
- cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul protocol fără acordul celeilalte
părţi;
- îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de
cealaltă parte, ca o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunealrezilierea prezentului
protocol.

ART. 6. FORŢA MAJORĂ
6.1. Nici una dintre părţile protocolante nu răspunde de neexecutarea la termen saul şi de
executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza
prezentului protocol, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a
fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
6.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 2 zile,
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
6.3. Dacă în termen de 2 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul
să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului protocol, fără ca vreuna dintre ele să pretindă
daune - interese.

ART. 7. NOTIFICĂRI
7.1. În accepţiunea părţilor protocolante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte
este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa I sediul prevăzut în partea introductivă a
prezentului protocol.
7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de
oficiul poştal primitor pe această confirmare.
7.3. Dacă confirmarea se trimite prin e-mail sau fax, ea se considera primită în prima zi lucrătoare
după cea în care a fost expediată.
7.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate,
prin intermediul uneia dintre modalităţi le prevăzute la aliniatele precedente.

ART.8.LITIGII
8.1. Părtile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului protocol sau rezultate
din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de
reprezentanţii lor.
8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa
instanţelor judecătoreşti din raza teritorială a O.S.

Art.9. CLAUZE FINALE
9.1 Completarea prezentului parteneriat se face prin anexe, iar modificarea sa se realizează prin
voinţa părţilor, prin acte adiţionale.
9.2 Prezentul parteneriat a fost încheiat astăzi, " în două exemplare originale,
câte unul pentru fiecare parte.


