Anexa nr. 2 la HCL nr. 362/2022

ACORD CU PRIVIRE LA PLATA OBLIGAȚIILOR SPORTIVE
PĂRŢILE
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL UNIREA ALBA IULIA, cu sediul în mun. Alba Iulia, Str. Septimius
Severus nr. 38 A, jud. Alba, CIF: 35378115, structură sportivă de drept public, înființat de
Municipiul Alba Iulia prin HCL nr. 369/2015, nr. de identificare în Registrul sportiv
AB/A1/00001/2001, email: radu.urcan@apulum.ro, prin Urcan Radu Mircea, director, în
calitate de Cesionar, pe de o parte,
si
ASOCIAȚIA FOTBAL CLUB UNIREA 1924, cu sediul în mun. Alba Iulia, Str. Septimius Severus nr.
38 A, jud. Alba, CIF: 18029875, structură sportivă de drept privat, nr. de identificare în Registrul
sportiv AB/A2/00210/2014 , email: club@unireafc.ro, prin Dăscălescu Valentin Mihai,
președinte Consiliu Director, în calitate de Cedent, pe de altă parte,
am convenit încheierea prezentului acord având clauzele de mai jos.

PREAMBUL
1. Prin Contractul de cesiune privind preluare gratuită, cu titlu definitiv, de către CLUBUL
SPORTIV MUNICIPAL UNIREA ALBA IULIA, a activității sportive și a locului de participare în
competiții, respectiv în campionatul național liga 3, începând cu sezonul 2022-2023, a
echipei de fotbal AFC UNIREA 1924, precum și a tuturor drepturilor federative sportive ale
ASOCIAȚIEI FOTBAL CLUB UNIREA 1924, CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL UNIREA ALBA IULIA
preia cu titlu gratuit și definitiv, a activității sportive și a locului de participare în competiții,
respectiv în Campionatul Național liga 3, începând cu sezonul 2022-2023, a echipei de
fotbal AFC UNIREA 1924, precum și a tuturor drepturilor federative sportive ale Cedentului.
2. Părțile doresc să reglementeze plata obligațiilor sportive pe care le are Cedentul.

OBIECTUL CONTRACTULUI
1. Obiectul prezentului contract îl constituie plata de către Cedent a tuturor obligațiilor
sportive pe care acesta le are la momentul preluării.
2. Cedentul garantează Cesionarul că obligațiile sportive declarate în Anexa 1 sunt toate
obligațiile sportive pe care le are și nicio altă obligație sportivă nu este înregistrată la
Cedent la data semnării prezentului acord.
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3. Cedentul se obligă să le achite toate obligațiile sportive pe care le are evidențiate în Anexa
1, precum și orice datorii și obligații sportive ce s-ar ivi în viitor.
4. Cesionarul nu se obligă și nu oferă nicio garanție pentru plata obligațiilor sportive ale
Cedentului.

DISPOZIȚII FINALE
1. Prezentul acord reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere anterioară,
verbală sau scrisă.
2. Prezentul contract s-a redactat în limba română în două exemplare originale câte un
exemplar pentru fiecare parte și are o anexă care fac parte integrantă din contract (Anexa
1 – Obligațiile sportive), azi, ………….., la sediul Cesionarului, fiecare pagină a actului, inclusiv
anexa, fiind semnate de Părți.
3. Pentru a fi valabilă, orice modificare/completare adusă contractului, trebuie să
îndeplinească aceleaşi condiţii de formă ca şi prezentul contract, respectiv forma scrisă.

CESIONAR

CEDENT

------------------------------CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL UNIREA ALBA
IULIA
prin Urcan Radu Mircea
director

------------------------------ASOCIAȚIA FOTBAL CLUB UNIREA 1924
prin Dăscălescu Valentin Mihai, președinte
Consiliu Director

Alba Iulia, 9 august 2022
Președintele ședinței,

Contrasemnează,

Consilier

p.Secretar general

Gavrilă – Paven Ionela

Șef serviciu adm.publică locală, juridic, contencios
Fiț Ileana Simona
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