JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL HATEG
PRIMAR
Anexa la proiectul de hotărâre nr. 206/2021

MODEL CADRU

ACT ADIŢIONAL NR. ____
LA CONTRACTUL DE COMODAT
NR. 2408/2019
I.
PARTILE CONTRACTANTE
Între Orasul Hateg/Consiliul Local Hateg cu sediul în Hateg, str. Piata Unirii, nr.6, judetul
Hunedoara, reprezentate in conformitate cu OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, prin
Primarul orasului Hateg, d-l Adrian-Emilian Puşcaş, în calitate de comodant, pe de o parte,
si
Asociatia sportiva ,,Club Sportiv Masters Sport”, cu sediul în comuna Săntămărie Orlea,
str. Principală, nr. 196, CUI 331330740, reprezentată prin dl. presedinte Pascu Cristian
Gheorghe, în calitate de comodatar, pe de alta parte.
La data de ________________, la sediul comodantului din Hateg, str. Piata Unirii,
nr.6,jud. Hunedoara, în temeiul OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare, art. 2146 si următoarele din Codul civil, a Hotărârii consiliului local
Hateg nr. 28/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Oraşul Haţeg şi
Asociaţia sportivă ,,Club Sportiv Masters Sport”, s-a încheiat prezentul act aditional la
contractul de imprumut de folosinta (comodat) nr. 2408/2019, prin care se modifica şi se
completează cap. II - Obiectul contractului, astfel:
Art. 1 (1) Se prelungeşte contractul de comodat nr. 2408/2019 cu 1 an , în sensul că acesta va
opera pe toată durata anului 2022, în condiţiile alin. (2)-(3) din prezentul act adiţional şi potrivit
clauzelor contractuale din contractual iniţial şi actele adiţionale nr. 1 şi nr. 2 la acesta.
(2) Împrumutul de folosinţă operează pe durata anului 2022 doar pe perioada duratei în care
asociaţia sportivă de la art. I organizează evenimentele sportive din calendarul comunicat, după
cum urmează :
1) Ţara Haţegului Junior`s Cup, ediţia de iarnă, - turneu de fotbal pentru copii: perioada 21
ianuarie – 06 februarie 2022;
2) Ţara Haţegului Junior`s Cup, ediţia de primăvară – turneu de fotbal pentru copii:
perioada 25 aprilie – 01 mai 2022;
3) Ţara Haţegului Junior`s Cup, ediţia de vară – turneu de fotbal pentru copii: perioada 17 –
26 iunie 2022; perioada 12-21 august 2022;
4) Hai la Sport de Zilele Haţegului - perioada 26-28 august 2022;
5) Cupa Masters Sports, turneu de volei pentru junior şi seniori: perioada 18 -20 noiembrie
2022.
(3) Pentru Sala de sport situată pe strada Indepenedentei împrumutul de folosinţă va opera şi pe
perioada duratei în care Asociatia sportivă ,,Club Sportiv Masters Sport”, organizează pregătirea
sportivă pentru evenimentele derulate în perioadele prevăzute la punctul 2.2 din contract, după
cum urmează:
1. în zilele de vineri, între orele 17°°-19°°;
2.în zilele de sâmbătă şi duminică, între orele 09°°-13°° .
(4)Pentru competiţiile de fotbal, pregătirile şi antrenamentele se vor desfăşura pe terenul 2 al
bazei sportive, de pe strada Stadionului, nr. 24, urmând ca accesul pe terenul nr. 1, pentru

desfăşurarea acestor activităţi să aibă loc, doar cu aprobarea prealabilă a autorităţilor
locale/Clubului Sportiv ,,Retezatul” Hateg.
(5)Meciurile amicale între cluburi şi meciurile oficiale din cadrul competiţiilor se pot desfăşura
pe ambele terenuri, fără o aprobare prealabilă.
Art. 2 Toate celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
Art. 3 Prezentul act adiţional s-a încheiat în doua exemplare originale.
COMODANT ,
Orasul Hateg/Consiliul local Hateg

COMODATAR,
Asociatia sportiva ,,Club Sportiv Masters Sport”,

Hateg, 19 noiembrie 2021
INIŢIATOR,
Primar,
Adrian-Emilian PUŞCAŞ

