
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA VALEA DOFTANEI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind aprobarea incheierii unui contract de colaborare cu doamna 

Faur Alina Mihaela in sensul desfasurarii tuturor operatiunilor cantabile 
ale Clubului Sportiv Montana Valea Doftanei 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei , judetul Prahova: 
Vazand : 
-decizia nr.3/14.03.2022 a presedintelui Clubului Sportiv Montana Valea Doftanei privind 

incetarea contractului de munca al doamnei Faur Alina Mihaela ; 
-referatul de specialitate nr. 4489/22.03.2022, intocmit de catre doamna Stanciu 

Cosmina lleana-Compartiment Resurse Umane; 
-referatul de aprobare Tntocmit de catre di Lucian Vileford Costea-primarul Comunei 

Valea Doftanei , 

In temeiul art. 139, alin (1 ), art. 129 alin (1 ), alin (2) , lit. b, si art.197 din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ 

HOTARA~TE: 
Art.1. Se aproba incheierea unui contract de colaborare cu doamna Faur Alina Mihaela in 
sensul desfasurarii tuturor operatiunilor cantabile ale Clubului Sportiv Montana Valea Doftanei 
conform anexei la prezenta hotarare. 
Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de compartimentul Resurse umane. 
Art.3a. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului general al UAT Valea Doftanei , in 
termenul prevazut de lege: 

I nstitutiei Prefectului judetului Prahova; 
Primarului comunei Valea Doftanei; 
Compartiment resurse umane. 
Biroul contabilitate, salarizare si patrimoniu 
Club Sportiv Montana Valea Doftanei. 
Se publica pe site-ul www.primariavaleadoftanei.ro; 
Consilieri in functie 15 
Consilieri prezenti 11 
Voturi pentru 11 
Voturi impotriva O 
Abtineri 0 

Contrasemneaza 
pSecretarul General al UA T Va/ea Doftanei 



Anexa la HCL nr. sC/ 2 5 O 3 . ZD22-

CONTRACTDECOLABORARE 

lntre 
1. CLUB SPORTIV MONTANA VALEA DOFTANEI, cu sediul in Valea Doftanei, str.Nicolae 

Grigorescu , nr.561 , bl. ... -.. .. , sc .. -... ap .. . -.. , sector .... -... .. , avand codul fiscal nr.41464016 si contul 
nr ..... -....... deschis la ...... -...... , reprezentata prin di. GHEORGHE CLAUD EL MARIN in calitate de 
PRE~EDINTE, denumit in continuare BENEFICIAR 

si 

2. FAUR ALINA MIHAELA, cu domiciliul in mun. Campina, str. Bucegi, nr. 20, et. .-.. ., ap ... -
.. , sector ... -... , identificata conform CI Seria PX nr. 131286, cod unic de inregistrare ---------- din data 
de ------,denumit in continuare COLABORATOR. 
a intervenit prezentul contract de colaborare. 

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
COLABORATORUL desfasoara/asigura activitatea contabila in cadrul Clubului Sportiv Montana 
Valea Doftanei contra unei remuneratii lunare. · 

Art. 2. TERMENUL CONTRACTULUI 
Prezentul contract se incheie pe o perioada de 12 Iuni, cu incepere de la data semnarii acestuia. 

Art. 3. OBLIGATIILE COLABORATORULUI 
Pentru realizarea obiectului prezentului contract, COLABORATORUL se obliga: 
- sa realizeze activitatea de cate ori este solicitata; 
- sa manifeste o conduita onorabila, sa respecte regulamentul de ordine interioara; 
- in caz de imbolnavire sau in alte situatii, independente de vointa sa, care ii fac indisponibil, sa anunte 
Beneficiarul in timp util pentru a fi inlocuit, urmand sa prezinte acestuia certificat medical sau alte acte 
de natura sa dovedeasca incapacitatea sau indisponibilitatea sa de a se prezenta la program; 

Art. 4. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI 
BENEFICIARUL se obliga: 
- sa asigure conditii corespunzatoare desfasurarii activitatii Colaboratorului in perioada contractului; 
- sa puna la dispozitia Colaboratorului spatiile si dotarile necesare pentru ca acesta sa-si poata indeplini 
integral obligatiile asumate; 
- pentru perioada de colaborare sa elibereze Colaboratorului o adeverinta din care sa rezulte durata 
contractului, precum si venitul realizat de catre acesta; 
- sa efectueze plata drepturilor de colaborare in suma de 500 lei/lunar. 

Art. 5.MODIFICARI 
Modificarea conditiilor prezentului contract (inclusiv rezilierea Jui inainte de termen) poate avea 

Joe numai cu acordul partilor. 

Incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare dintre patti. 



BENEFICIAR, 
CLUB SPORTIV MONTANA VALEA DOFTANEI 

PRE~EDINTE 
Gheorghe Claude! Marin 

COLABORATOR, 
FAUR MIHAELAALINA 




