ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
PRIMARIA COMUNEI PETREŞTI
Nr. 8/07.01.2022
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei sportive
„ Neajlovul Puntea de Greci” în anul 2022
PRIMARIA COMUNEI PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA
AVAND IN VEDERE:
- referatul de aprobare al Primarului comunei Petresti;
- raportul dl Oprea Iulian – inspector administratie publica;
- Rapoartele de avizare ale Consiliului Local Petresti;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr.1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru
activitatea sportivă;
- prevederile art. 3, art. 10, art.69 si art. 71, alin. 2, lit.b) din Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice
si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare
- prevederile art. 3, alin.2, art.11 si art.12 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art. 129, alin. (9) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile
si completarile ulterioare;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:
PROPUNE:
Art.1. Se aprobă sustinerea financiara a Asociatiei sportive„ Neajlovul Puntea de Greci”
pentru activitatea sportivă desfăşurată de către echipa de fotbal, în anul competiţional 2022,
conform contractului prevăzut în ANEXA la prezenta hotărâre.
Art.2. (1) - Asociaţia sportive “Neajlovul Puntea de Greci” va asigura dezvoltarea
mişcării sportive de performanţă pe raza comunei Petresti, respectând angajamentele asumate în
contractul de susţinere financiară.
(2) - Consiliul local al comunei Petresti va asigura finanţarea “Asociaţiei “pentru activităţile
sportive ale echipei de fotbal cu suma de 10.000 lei, necesară în activitatea sportivă desfăşurată
în anul 2022, sumă ce va fi prevăzută în bugetul local pe anul 2022 la Cap. 67.02 ”Cultură,
recreere, religie”.
(3) – Decontarea cheltuielilor se va face conform obiectivelor şi a metodologiei de decontare,
anexate la contractul de finanţare.

Art.3. – Se împuterniceşte Primarul comunei Petresti să semneze contractul de finanţare,
prevãzut în ANEXA, care face parte din prezenta hotărâre.
Art.4 Publicarea hotararii si inaintarea acesteia la Institutia Prefectului Dambovita pentru
exercitarea controlului de legalitate revine secretarului general al comunei Petresti
INITIATOR
Primar, Ing. Andrei Lucian Daniel

CONTRASEMNEAZA DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
Ing. Zamfirescu Mihaela

ANEXA la H.C.L. nr.
CONTRACT DE SUSTINERE FINANCIARA
Nr. _____/__________ 2022
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.___/2022 pentru aprobarea
susţinerii financiare a activităţii sportive desfăşurate de echipa de fotbal a Neajlovul Puntea
de Greci, de comun acord părţile convin:
Art.1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. Comuna Petresti, cu sediul în Petresti, strada Principala, nr. 1, comuna Petresti, judetul
Dambovita, tel/fax: 0245/730084, cod fiscal RO4449410, prin reprezentanţii săi legali:
Andrei Lucian Daniel – Primar, Zamfirescu Mihaela – secretarul general al comunei Petresti
şi Stanescu Daniela – şef birou contabilitate, pe de o parte,
şi
1.2.
Asociaţia
………………………………………………..,
cu
sediul
in
……………………….., str.____nr.________, jud.Dambovita,
reprezentată prin
dl………………., in calitate de Preşedinte.
Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract are ca scop promovarea şi dezvoltarea activităţii sportive
de performanţă in comuna Petresti, prin susţinerea financiară a activităţilor sportive
desfăşurate de Asociaţia …………………………………...
2.2. Susţinerea financiară pentru anul competiţional 2022/2023 se va realiza prin alocarea de
la bugetul local a sumei de 10.000 lei, aprobată prin hotărâre a Consiliului local al comunei
Petresti.
Art 3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract este valabil pentru anul competiţional 2022/2023.
3.2. Intenţia Asociaţiei ……………………………………..de prelungire a contractului va
trebui adusă la cunoştinţa Consiliului Local, in scris, cu cel puţin o lună inaintea expirarii
termenului prevăzut in prezentul contract.
Art.4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Comuna Petresti:
4.1.1 Comuna Petresti se obligă să susţină financiar activităţile sportive desfăşurate de
echipa de fotbal a Asociaţiei ……………………………………………………….din
bugetul local.
4.1.2 Sumele alocate de Consiliul local al Comunei Petresti vor fi întrebuinţate la decontarea
cheltuielilor necesare realizării obiectivelor prevăzute în programul anual, pe natura de
cheltuieli, conform Anexei nr.1 la prezentul contract.

4.1.3 Comuna Petresti va vira sumele stabilite în contul Asociaţiei
…………………………..in baza solicitării, în conformitate cu obiectivele prevăzute în
Anexa nr.1 la contract.
4.2. Asociaţia …………………………………………………………………………… se
obligă să contribuie la dezvoltarea ramurii sportive fotbal din Comuna Petresti.
4.2.2 Asociaţia …………………………….. se obligă să promoveze imaginea Comunei
Petresti în toate activităţile pe care le va desfăşura.
4.2.3 Asociaţia ………………………………………… se obliga să depună toate eforturile
pentru a îndeplini obiectivele asumate,
4.2.4 Asociaţia …………………………………. se obligă sa nu transfere sau sa cesioneze
drepturile dobândite prin prezentul contract de asociere altor persoane fizice sau juridice.

Art. 5. MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Incetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri:
a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;
b) prin acordul părţilor contractante;
c) în urma ivirii unui caz de forţă majoră;
d) imposibilitatea asigurării fondurilor băneşti de către consiliul local al Comunei Petresti;
e) prin reziliere : - in cazul nerespectării destinaţiei sumelor alocate;
- in cazul în care nu se obţin performanţele sportive la care Asociaţia
……………………………………… s-a obligat prin prezentul contract;
- daca nu se respectă clauzele stipulate în prezentul contract, rezilierea, se face de drept, fără
punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată.
Art.6. REGLEMENTAREA LITIGIILOR
6.1. Eventualele litigii, neînţelegeri sau pretenţii, având legătură cu prezentul contract de
finanţare, sau încălcarea, încetarea, sau invalidarea acestuia, vor fi soluţionate pe cale
amiabilă, în caz contrar părţile se vor adresa instanţei de judecată de drept comun.
Art.7. FORTA MAJORA
7.1 Prin forţa majoră se înţeleg evenimente imprevizibile si inevitabile independente de
voinţa părţilor, intervenite după intrarea in vigoare a prezentului contract, si care împiedică
în mod obiectiv execuţia integrală sau parţială a obligaţiilor ce decurg din acest contract.
7.2 În caz de apariţie a unui eveniment de forţă majoră, partea care îl invocă trebuie sa
informeze cealaltă parte în termen de 5 zile de la apariţia lui, sau de la data la care a luat
cunoştinţă de acesta, prin notificare expresă. Încetarea cazului de forţă majoră va fi de
asemenea adusă la cunoştinţa celeilalte părţi în termen de 5 zile de la încetare, prin notificare
expresa.

Art.8. CLAUZE SPECIALE
8.1. Părţile au obligaţia de a nu întreprinde nimic de natură a afecta buna desfăşurare a
activităţii care face obiectul prezentului contract de finanţare.
8.2. Modul de gestionare a sumelor alocate de Consiliul local al Comunei Petresti către
Asociaţia ……………………………….. va fi controlat de către Biroul contabilitate din
cadrul Primariei Comunei Petresti, in baza rapoartelor si documentelor justificative
prezentate.
8.3. La sfârşitul Campionatului, Consiliul local al Comunei Petrestiu va analiza
performanţele obţinute de Asociatia …………………………. şi modul de îndeplinire a
prezentului contract de finanţare.
Art.9. DISPOZITII FINALE
9.1. Modificarea, adaptarea si completarea prezentului contract, se va face numai cu acordul
scris al ambelor părţi, prin acte adiţionale.
9.2. Prezentul contract de asociere a fost încheiat in 3 exemplare de valoare juridică egală, la
data de ______________

COMUNA Petresti
ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV

ANEXA nr.1

Contractul de finanţare nr.__________/__-2022
OBIECTIVE, SUMELE NECESARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR.
METODOLOGIA DE DECONTARE A SUMELOR ALOCATE PENTRU ECHIPA DE
FOTBAL A ASOCIAŢIEI ………………………………………, ÎN ANUL
COMPETIŢIONAL 2022/2023
A. Obiectivele pe care echipa de fotbal a Asociaţiei …..……………………… le urmăreşte,
pentru anul competiţional 2022/2023, sunt:
a) obiectiv general – desfăşurarea de activităţi sportive de fotbal, respectiv selecţionarea,
iniţierea şi pregătirea de sportivi în acest domeniu, participarea la competiţii sportive,
precum şi alte activităţi conexe acestora;
b) obiective specifice: - obţinerea de rezultate sportive deosebite în vederea dezvoltării
ramurii sportive fotbal din comuna Petresti;
- menţinerea poziţiei pe unul dintre locurile care asigură promovarea la sfârşitul sezonului
competiţional;
- promovarea spre marea performanţă prin intermediul echipei de fotbal a Asociaţiei
………………………………..
B. Sumele necesare atingerii obiectivelor propuse in anul competiţional 2022/2023 pentru
echipa de fotbal a Asociaţiei ………………………………………. se structurează astfel:
1. Plată arbitri şi observatori ……………… lei
2. Echipament sportiv …………………… lei
3. Taxe de înscriere, vize, asist.med. …….. lei
4.Transport ……………… lei
5. Costuri administrative ………………… lei
TOTAL GENERAL = 10.000 lei
C. Metodologia de decontare a cheltuielilor
1. Pentru meciurile susţinute acasă şi în deplasare, vor prezenta documente financiar –
contabile justificative, la nivelul sumelor acordate, până la solicitarea altei tranşe de finanţare
– pentru următoarea etapă;
2. Pentru plată arbitri şi observatori – se justifică cu delegaţia oficială a F.R.F, sumele
aprobate sunt valori brute.
3. În situaţia în care, din motive obiective, apar economii la unele categorii de cheltuieli,
conform, acestea pot fi folosite pentru acoperirea eventualelor depăşiri la restul categoriile de
cheltuieli aprobate, încadrându-se în plafonul maxim aprobat pentru finanţare.

