ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea finantarii clubului sportiv Asociatia Fotbal Club Unirea Minastirea
de catre Consiliul Local Minastirea, la care comuna Minastirea are calitate de asociat
– membru fondator
Avand in vedere:
 Cererea de finanțare a Asociației Fotbal Club Unirea Mînăstirea, înregistrată sub nr.
927/20.02.2017;
 prevederile Actului constitutiv al Asociatiei Fotbal Club Unirea Minastirea inregistrata
sub nr. 49/14.04.2016;
 prevederile Hotararii Consiliului Local Minastirea nr. 39/31.03.2016 privind aprobarea
înființării Asociatiei Fotbal Club Unirea Minastirea;
 prevederile art. 181 si art 69 alin. (1) din Legea Educatiei fizice si sportului nr.
69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
 prevederile art.46 alin(1) lit.f) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 prevederile art.14 alin (3) si (4) si art. 40 din Legea Finantelor Publice Locale nr.
273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatul
propriu de specialitate al primarului comunei Minastirea;
 avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Minastirea ;
 referatul de aprobare al primarului comunei Mînăstirea ;
 prevederile art.91 alin (1) lit f) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, modificaăa si completata, propun Consiliului local adoptarea proiectului de
hotărâre enunțat in titlu astfel:
Art.1. Se aproba finantarea de catre Consiliul Local Minastirea a Asociatiei Fotbal
Club Unirea Minastirea cu suma de 50 mii lei, conform contractului de finantare ce constituie
Anexa care face parte integranta din aceasta prezenta hotarare.
Art. 2. Se imputerniceste Primarul comunei Minastirea sa semneze contractul de
finantare cu Asociatia Fotabl Club Unirea Minastirea.
Art. 3. Directia economica din aparatul de specialitate al Consiliului Local Minastirea
va duce la indeplinire prevederile prezentei Hotarari .
Art. 4. Secretarul comunei Minastirea va comunica prezenta hotarare celor
interesati.
PRIMAR,
Iancu Marian Mugurel
Avizat pentru legalitate
SECRETAR,
Năstase Ion
Nr. 1
Data : 24.02.2017

Anexa la Proiectul de hotărâre nr. 1/24.02.2017

ROMANIA
JUDETUL CALARASI
COMUNA MINASTIREA
NR……/………………..

ASOCIATIA FOTBAL CLUB
UNIREA MINASTIREA

CONTRACT DE FINANTARE
NR………../…………….
In temeiul prevederilor:
-Hotararea Consiliului Local Minastirea nr. .............. din 28.03.2017 privind aprobarea de
principiu, a finantarii Clubului Sportiv, de catre Consiliul Local Minastirea care are calitate
de asociat-membru fondator;
- Prevederile Hotararii Consiliului Local
privind participarea
Consiliului Locl
Minasatirea la constituirea Asociatiei Fotbal Club Unirea Minastirea cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile art. 181 si art 69 alin (1) din Legea Educatiei fizice si sportului nr.
69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare ;
-prevederile art. 46 alin(1) lit.f) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
- Prevederile art.14 alin 3 si 4) si art. 40 din Legea Finantelor Publice Locale nr.
273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile art. 91 alin (1) lit. f) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul dispozitiilor art. 97 alin (1) din Legea Administratiei publice locale
nr. 215/2001 republicata , cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul Local Minastirea si Asociatia Fotbal Club Unirea Minastirea au convenit sa incheie
prezentul contract de finantare,
I. Partile contractului
Consiliul Local Minastirea , reprezentat de Iancu Marian-Mugurel , in calitate de
primar, cu sediul in comuna Minastirea, judetul Calartasi, in calitate de finantator
și
Asociatia Fotbal Club Unirea Minastirea cu sediul in comuna Minastirea, judetul Calarasi, in
calitate de beneficciar.
II. Obiectul, obiectivul si valoarea contractului
Art. 1 –(1) Obiectul prezentului contract il constituie finantarea, de catre Consiliul Local
Minastirea cu suma de 50 mii lei a activitatilor desfasurate de Asociatia Fotbal Club Unirea
Minastirea .
(2) Finantarea prevazuta la alin.(1) are ca scop realizarea obiectivului de valorificare a
aptitudinilor individuale intr-un sistem organizat de selectie, pregatire si competitie care sa
asigure autodepasirea continua, fapt ce conduce la sporirea prestigiului localitatii Minastirea
pe plan national.

III. Naturi de cheltuieli
Art.2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Naturile de cheltuieli care sunt admise la finantare, conform prezentului contract, sunt :
participarea in competitii judetene si nationale;
masa sportivilor;
transport;
cazare;
achizitionare echipament sportiv;
pregatire centralizata;
plata arbitrii si observatori;
salarii jucatori, antrenori si personal auxiliar;
asistenta medicala;
plata utilitati;
intretinere si administrare baza sportiva;
alte cheltuieli implicite, necesare desfasurarii activitatilor specifice.
IV. Durata contractului

Art.3. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii acestuia de ambele parti si este
valabil pina la 31.012.2017.
V. Drepturile si obligatiile
Asociatiei Fotbal Club Unirea Minastirea
Art.4. Asociatia Fotbal Club Unirea Minastirea are urmatoarele drepturi si obligatii :
- sa utilizeze suma prevazuta la art.1, exclusiv pentru finantarea naturilor de
cheltuieli prevazute la art.2, potrivit obiectivului stabilit prin prezentul contract si in
conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
- sa realizeze programul de activitati specifice in conditiile de performanta si
eficienta, respectiv :
- clasarea sportivilor pe locuri onorabile astfel incit sa fie asigurat un climat de
performanta;
- promovarea unui numar cit mai mare de juniori, in vederea asigurarii promovarii
tinerelor sperante si a continuitatii unui lot competitiv.
- sa promoveze insemnele Consiliului Local Minastirea in toate competitiile la care
participa, precum si in cantonamente ;
Art.5. Parametrii sportivi de realizat:
-

Pregatirea fizica generala, activitatea practica care urmareste sa asigure o buna
capacitate de lucru a organismului in conditiile efortului fizic;
Valorificarea la nivel maxim , in competitii, a potentialului fizic, tehnic, tactic, psihologic
si teoretic, dobindit prin pregatirea sportiva practica;
Optimizarea componentelor pregatirii sportive proprii, prin integrarea cunostintelor si a
metodologiei insusite in pregatirea sportiva practica;
Evaluarea obiectiva a randamentului sportiv propriu, al partenerilor si al adversarilor ;
Identificarea factorilor care genereaza randamentul sportiv optim si al celor care il
diminueaza;
Manifestarea constanta a unui comportament bazat pe respect fata de
reguli,adversari, organizatori, arbitrii si spectatori.

Art. 6 – (1) Asociatia Fotbal Club Unirea Minastirea are obligatia de a prezenta pina la
finele exercitiului bugetar 2017, cel tirziu, decontarea cheltuielilor conform sumelor
allocate din bugetul propriu al Consiliului Local Minastirea.
(2) Documentele justificative vor fi prezentate in copie, autentificata de conducatorul
asociatiei sportive prin semnatura si stampila.
VI. Drepturile si obligatiile Consiliului Local Minastirea
Art. 7. –Consiliul Local Minastirea are urmatoarele drepturi si obligatii :
a) sa supravegheze si sa controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum si
modul de respectare a dispozitiilor legale incidente;
b) in cazul in care Asociatia Fotbal Club Unirea Minastirea nu respecta prevederile
prezentului contract, prin Consiliul Local Minastirea are dreptul de a solicita sistarea
virarii sumei alocate sau diminuarea acesteia .

Raspunderea contractuala
Art.8. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin
prezentul contract partea in culpa raspunde in conditiile prezentului contract si ale
dispozitiilor legale in vigoare.
Art.9. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoaca, in conditiile legii.
VII.

Litigii

Art. 10. Divergentele care pot aparea intre parti pe parcursul prezentului contract vor face
obiectul unei concilieri pe cale amiabila.
Art.11. In situatia in care concilierea pe cale amiabila nu s-a realizat, partea nemultumita se
poate adresa instantei de judecata competente, in conditiile legii.
VIII.

Dispozitii finale

Art.12 Regimul de gestionare a sumelor repartizate de Consiliul Local Minastirea precum si
controlul financiar se realizeaza in conditiile legii. Angajarea, ordonantarea si plata
cheltuielilor efectuate de Asociatia Fotbal Club Unirea Minastirea in baza prezentului
contract, se realizeaza potrivit normelor privind finantele publice locale.
Art.13. Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul partilor numai pentru
actiuni viitoare si se consemneaza intr-un act aditional.
Art. 14. Prezentul contract se incheie in doua exemplare , cite un exemplar pentru fiecare
parte.
CONSILIUL LOCAL
MINASTIREA
PRIMAR,

SECRETAR,

ASOCIATIA FOTBAL CLUB
UNIREA MINASTIREA
PRESEDINTE,

C.F.P.,

CONTABILITATE,

Anexa la Contractul de finantare nr. …………/2017
OBIECTIVE, SUMELE NECESARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR.
METODOLOGIA DE DECONTARE A SUMELOR ALOCATE PENTRU ECHIPA DE
FOTBAL A ASOFIATIEI FOTBAL CLUB UNIREA MINASTIREA IN ANUL 2017
A. Obiectivele pe care echipa de fotbal a Asociatiei Fotbal Club Unirea Minastirea le
urmareste, pentru anul 2017, sunt:
a)
obiectiv general – desfasurarea
de activitati sportive
de fotbal, respectiv
selectionarea , initierea si pregatirea de sportivi in acest domeniu, participarea la activitati
sportive, precum si alte activitati conexe acestora;
b)
obiective specifice:
- obtinerea de rezultate sportive deosebite in vederea dezvoltarii ramurii sportive fotbal
din comuna Minastirea;
- mentinerea in primul esalon valoric al campionatului organizatal AJF Calarasi
(Liga a IV-a);
- antrenarea si dotarea echipelor de juniori si cadeti a comunei Minastirea in ramura
de sport fotbal
B. Sumele necesare atingerii obiectivelor propuse in anul 2017 pentru echipa de fotbal a
Asociatiei Fotbal Club Unirea Minastirea se structureaza astfel:
1. Plata arbitrii si observatori:…….lei (……lei retur si ……lei tur)
2. Cheltuieli de masa ……. ( ….. lei retur si ………lei tur)
3. Echipament sportiv :…………..lei ( doar in retur)
4. Taxe de inscriere, vize, asit.med.:……lei (….. lei retur si ……lei tur)
5. Costuri resurse umane :( ….lei returi si …. lei tur)
6. Transport :….lei ( …..lei returi si …. lei tur)
7. Tiparituri, panouri, materiale publicitare : …. Lei (doar in retur)
8. Costuri administrative :…….lei (…. Lei returi si …..lei tur)
9. Rechizite si materiale consumabile …….. lei ( ….lei returi si …….lei tur)
TOTAL =……………lei
C. Metodologia de decontare a cheltuielilor
1. Pentru meciurile sustinute acasa si in deplasare, vor prezenta documente financiar –
contabile justificative, la nivelul sumelor acordate, pina la solicitarea altei transe de
finantare – pentru urmatoarea etapa;
2. Pentru plata prime – se anexeaza confirmarea scorului si statul de plata.
Primele de joc se vor acorda jucatorilor doar in situatia in care rezultatul partidei de fotbal
este favorabil echipei de fotbal a Asociatiei Fotabal Club Unirea Minastirea.
3. Pentru plata arbitrii si observatori – se justifica cu delegatia oficiala si cu facturile
emise de A.J.F Calarasi
4. Pentru celelalte cheltuieli , facturile de achizitie;
5. In situatia in care, din motive obiective , apar economii la unele categorii de cheltuieli,
conform, acestea pot fi folosite pentru acoperirea eventualelor depasiri la restul
categoriilor de cheltuieli aprobate, incadrindu-se in plafonul maxim aprobat pentru
finantare.
PRIMAR,
Iancu Marian Mugurel
Avizat pentru legalitate
SECRETAR,
Năstase Ion

