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ROMÂNIA  
JUD. SATU MARE        
ORAŞUL TĂŞNAD           
CONSILIUL LOCAL           
Nr. 16151/11.04.2022 
 HOTĂRÂREA Nr. 53 

din data de 12 aprilie 2022 
 

privind aprobarea finanţării Asociaţiei Fotbal Club Unirea Tășnad cu suma de 150000 
de lei din bugetul local al orașului Tășnad, pe anul 2022 

 
Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 

extraordinară, convocată de îndată, în data de 12 aprilie 2022; 
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub 

nr. 16150/12.04.2022; 
Având în vedere Referatul Comisiei pentru evaluarea și selecționarea ofertelor de 

finanțare pentru activitățile sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000, înregistrat sub 
nr.16142/12.04.2022  și toate documentele depuse la dosar; 

Având în vedere Raportul Serviciului Financiar – Contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 16152/12.04.2022 și Avizul 
Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de 
servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 
42/12.04.2022; 

În baza prevederilor CAP. V din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 
61/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul 
orașului Tășnad, pentru activități sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000 a educației 
fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 
9/2022 privind aprobarea bugetului local al orașului Tășnad, pe anul 2022; 

Conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordinul nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor şi 
programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 3 alin. (2), art. 11, art. 12, art. 13 și Anexa nr. 2, Cap. II, 
punctul 9, lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea 
Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările ulterioare; 

Potrivit prevederilor art. 2, ale art. 3 alin. (1), ale art. 18^1 alin. (2) lit. b), ale art. 71 
alin. (2) lit. b) – j) din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, modificată și 
completată prin Legea nr. 90/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 
38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c) şi alin. (7) lit. a), c), e) și f), 
precum şi ale art. 139 alin. (1) şi (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 



 
 

 
Art.1 – Se aprobă finanţarea Asociaţiei Fotbal Club Unirea Tășnad cu suma de 

150000 de lei din bugetul local al orașului Tășnad, pe anul 2022 conform Contractului de 
finanțare al Asociației Fotbal Club Unirea Tășnad din Anexa la prezenta hotărâre, parte 
integrantă din aceasta. 

Art.2 – Asociația Fotbal Club Unirea Tășnad va asigura promovarea tinerilor 
fotbaliști din orașul Tășnad, județul Satu Mare, asigurarea condițiilor pentru atragerea 
copiilor către sport, precum și oferirea posibilității continuării activității fotbalistice celor 
care au terminat junioratul, respectând angajamentele asumate prin contractul de finanțare. 

Art.3 – Decontarea cheltuielilor se face conform obiectivelor și a metodologiei de 
decontare anexate contractului de finanțare. 

Art.4 – Asociația Fotbal Club Unirea Tășnad se obligă să participe cu o contribuție 
financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanțării. 

Art.5 – Se împuternicește domnul Farcău Adrian-Dănuț, Primarul Orașului Tășnad, 
să semneze Contractul de finanțare prevăzut în anexa la prezenta hotărâre și toate 
documentele contractului de finanțare.  

Art.6 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 
Oraşului Tăşnad. 

 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

BARNA-BALÁZS KISKASZA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ROMÂNIA                  ANEXA 
JUDEŢUL SATU MARE                       LA HOTĂRÂREA NR. 53/2022 
ORAŞUL TĂŞNAD 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

CONTRACT DE FINANȚARE 
NR.________/_______________________ 

 
Încheiat în temeiul prevederilor:  
- Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului cu modificările şi completările 

ulterioare;  
- Ordinul nr. 664/2018, privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și 

programelor sportive, cu completările și modificările ulterioare;  
- H.C.L. nr. 61/14 mai 2021 (hotărârea prin care s-a aprobat Regulamentului privind 

acordarea de finanțări din bugetul orașului Tășnad, pentru activități sportive organizate în 
baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările 
ulterioare);  

- H.C.L. nr. ______/____________ (hotărârea prin care se aprobă suma alocată). 
  

Art. 1 PĂRŢILE CONTRACTANTE  
Orașul Tașnad, cu sediul în localitatea Tașnad, str. Lăcărmioarelor, nr. 35, judeţul 

Satu Mare, codul fiscal 3897122, Cont IBAN RO 29 TREZ 24 A 670501592000X, deschis 
la Trezoreria Tășnad, reprezentat de FARCĂU ADRIAN-DĂNUȚ, având funcția de 
Primar  

și  
Structura sportivă: ASOCIAȚIA FOTBAL CLUB UNIREA TĂȘNAD, cu sediul 

.Orașul Tășnad, str. Trandafirilor, nr. 2, Cod de înregistrare fiscală: 38001321, 
C.I.S.:0076748, Cont bancar nr. RO82BTRLRONCRT0399605201 deschis la BANCA 
TRANSILVANIA, reprezentat de ACIU FLORIN, având funcția de Președinte.  
  

Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI  
2.1. Obiectul prezentului contract are ca scop promovarea şi dezvoltarea activităţii 

sportive în Orașul Tașnad, prin finanţarea activităţilor sportive desfăşurate de ASOCIAȚIA 
FOTBAL CLUB UNIREA TĂȘNAD. 

2.2. Finanțarea activității sportive desfășurate de Asociația Fotbal Club Unirea 
Tășnad se va realiza prin alocarea de la bugetul local a sumei de 150000 de lei.  
  

Art. 3 DURATA CONTRACTULUI  
3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este 

valabil până la stingerea tuturor obligațiilor dintre părți.  
  

Art. 4 DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR  
4.1. Orașul Tășnad:  
4.1.1. se obligă să finanțeze activitățile sportive desfășurate de ASOCIAȚIA 

FOTBAL CLUB UNIREA TĂȘNAD, prin alocarea sumei de 150000 de lei din bugetul 
local pe anul 2022.  

4.1.2. se obligă să vireze în contul beneficiarului suma prevăzută la art. 2.2, astfel:  
- în cel mult 30 zile de la semnarea contractului de finanțare suma de 70.000 de lei;  



 
 

- restul sumei prevăzute la art. 2.2 va fi virată de către Orașul Tășnad, în termen de 
până la 30 de zile de la data prezentării documentelor prevăzute la art. 4.2.2. Decontările se 
vor efectua parțial sau integral, numai în baza documentelor justificative, dacă acestea sunt 
complete și corect întocmite,  

4.1.3. Sumele alocate de la bugetul local al Orașului Tășnad vor fi întrebuințate la 
decontarea cheltuielilor realizate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite în Anexa nr. 1 la 
prezentul contract.   

4.1.4.  Orașul Tășnad va vira sumele stabilite în contul 
RO82BTRLRONCRT0399605201 deschis la BANCA TRANSILVANIA, pe baza 
documentelor justificative depuse, conform Cap. VII din Regulamentul aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad şi în conformitate cu Anexa nr. 2 „Buget”, 
care este parte integrantă din prezentul contract.  

4.1.5. În cazul în care clubul sportiv nu respectă prevederile prezentului contract, 
Orașul Tășnad are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate și a majorărilor de 
întârziere existente pentru creanțele bugetare, calculate pentru perioada de când s-a acordat 
suma și până în momentul recuperării, precum și sistarea virării sau diminuarea sumei 
alocate, după caz, conform dispozițiilor dreptului comun în materie.  

4.1.6. Poate refuza la decont cheltuielile eligibile care nu sunt justificate conform 
prevederilor contractuale de către clubul sportiv. Vor fi aprobate la plată cheltuielile 
eligibile regăsite la Cap. VII din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Orașului Tășnad, în cazul în care acestea sunt mai mari vor fi plătite parțial.  

4.1.7. Poate modifica unilateral cuantumul sumei alocate, sau poate să rezilieze 
contractul, în cazul în care clubul sportiv nu îşi îndeplinește corespunzător prevederile 
prezentului contract.  

4.1.8. Poate solicita orice tip de documente justificative prevăzute de lege pentru 
determinarea eligibilității sau legalității unei cheltuieli sau activități.  
  

4.2. Structura sportivă: ASOCIAȚIA FOTBAL CLUB UNIREA TĂȘNAD:  
4.2.1. Se obligă să îşi desfăşoare activitatea şi să utilizeze resursele alocate prin 

prezentul contract de susținere financiară, numai pentru obiectivele prevăzute în Anexa nr. 3 
„Scopul şi obiectivele proiectului” care este parte integrantă din prezentul contract.  

4.2.2. Se obligă să prezinte rapoarte şi documente justificative (facturi, chitanţe, 
ordine de plată, state de plată, etc.) care vor cuprinde o secțiune narativă şi o secțiune 
financiară. În situația în care depune la decont documente justificative neînsoțite de dovada 
plății, se obligă ca în termen de 15 zile calendaristice de la data plății de către Orașul Tașnad 
a decontului depus, să prezinte dovada plății acestor documente. În situația în care, 
beneficiarul nu depune documentele care atestă dovada plății în termenul menționat mai sus, 
Orașul Tașnad nu va accepta la plată următoarele deconturi și se vor recupera sumele 
nejustificate cu majorări de întârziere existente pentru creanțele bugetare, calculate pentru 
perioada de când s-a acordat suma și până în momentul recuperării.  

4.2.3. Se obligă să contribuie cu minim 10% din valoarea prezentului contract, pe 
fiecare categorie bugetară. De asemenea, se obligă să depună la Orașul Tășnad documente 
justificative (facturi, chitanţe, ordine de plată, state de plată, etc.) atât pentru suma alocată 
de la bugetul local al Orașului Tașnad, cât şi pentru contribuţia proprie.  

4.2.4. Cheltuielile eligibile vor putea fi decontate în baza contractului de finanțare 
numai în măsura în care sunt justificate şi oportune.   

4.2.5. Se obligă să depună în termen de cel mult 30 de zile, de la finalizarea 
acţiunilor/activităţilor sportive la sediul autorităţii finanţatoare documente financiare 
justificative şi rapoarte intermediare/finale de activitate privind stadiul implementării 



 
 

acţiunilor/activităţilor sportive, din punct de vedere: - al realizării activităţilor, a obiectivelor 
şi a indicatorilor prevăzuţi în contract - financiar (inclusiv al contribuţiei proprii) completate 
potrivit Formularului din Anexa nr. 8 a Regulamentului;  Justificarea utilizării ultimei tranșe 
pentru activitățile din luna decembrie se va efectua până la data de 31 decembrie a anului 
curent.  

4.2.6. În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a părţii din contract 
pentru care s-a acordat avans, Beneficiarul se obligă să restituie către Autoritatea 
finanţatoare sumele reprezentând avansul virat; la suma restituită se vor adăuga majorări de 
întârziere existente pentru creanțele bugetare, calculate pentru perioada de când s-a acordat 
avansul și până în momentul recuperării.  

4.2.7. Să restituie Instituţiei finanţatoare, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale 
şi a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei 
de plată din partea organului de control, sumele primite, precum şi majorări de întârziere 
existente pentru creanțele bugetare, calculate pentru perioada de când s-a acordat suma și 
până în momentul recuperării.  

4.2.8. O cheltuială poate să fie decontată numai de către o autoritate finanţatoare. 
Clubul sportiv îşi asumă respectarea acestei prevederi prin menţiunea pe fiecare copie a 
documentelor justificative depuse spre decontare a textului „În conformitate cu originalul. 
Această cheltuială nu a fost şi nu va fi decontată la un alt finanţator”.  

4.2.9. În cazul în care anumite linii bugetare sunt depăşite de valoarea cheltuielilor, 
acestea nu vor putea fi compensate cu alte linii bugetare care nu au fost completate.  

4.2.10. Raportul financiar poate să conţină sume mai mari decât valoarea sumei 
alocate de către Orașul Tașnad, dar nu va putea fi decontată o sumă mai mare decât cea 
prevăzută în contractul de finanțare, chiar în situaţia în care cheltuielile reale sunt mai mari.  

4.2.11. (1) Dispoziţiile contractuale nu se pot modifica pe perioada derulării 
contractului, cu excepţia situaţiilor temeinic justificate. Modificarea sau completarea 
contractului se poate face doar cu acordul ambelor părţi, printr-un act adiţional, prin 
depunerea unei solicitări care va fi aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local al Orașului 
Tașnad. În acest sens, modificarea sau completarea este valabilă doar pentru acţiuni viitoare.   

(2) Bugetul, anexă a contractului, poate fi modificat doar în situația în care se 
realizează economii în urma finalizării unor acţiuni/activităţi. Sumele rezultate ca urmare a 
economiilor pot fi utilizate la acţiuni/activităţii viitoare care au fost cuprinse în contract. 
Modificarea sau completarea bugetului se poate face doar cu acordul ambelor părţi, printr-
un act adiţional la contract, prin depunerea de către structura sportivă a unei solicitări în 
acest sens. Condiţia de bază este aceea ca suma alocată prin contractul de finanțare, să 
rămână neschimbată.  

(3) Activitățile/acțiunile din cadrul proiectului pot fi modificate în ceea ce priveşte 
data și locaţia de desfășurare a acelor acţiuni/activităţi, înainte ca acestea să se desfăşoare. 
Modificarea se notifică de către structura sportivă înainte de data stabilită în contract pentru 
desfăşurarea acţiunii în discuţie, în baza unor documente justificative.  

(4) În situația în care unele acţiuni/activităţi cuprinse în anexa contractului de 
finanțare nu se pot realiza, fie din motive obiective ce ţin de Beneficiar, fie ca urmare a 
anulării unor acţiuni/competiţii sportive la care Beneficiarul urma să participe, sumele 
alocate acestor acţiuni/activităţi vor putea fi redistribuite la alte acţiuni/activităţi cuprinse în 
contractul de finanțare sau prin introducerea în contract a altor acţiuni/activităţi care au fost 
cuprinse în cererea de finanţare. Condiţia de bază este aceea ca suma alocată prin contractul 
de finanțare, să rămână neschimbată. Modificarea sau completarea activităților/acțiunilor se 
poate face doar cu acordul ambelor părţi, printr-un act adiţional la contract, aprobat prin 



 
 

Hotărâre a Consiliului Local, prin depunerea de către structura sportivă a unei solicitări în 
acest sens.  

4.2.12. Se obligă să promoveze imaginea orașului Tașnad în toate activităţile pe care 
le va desfăşura, făcând referire explicită la următoarea expresie: „Activitate realizată cu 
sprijinul Orașului Tașnad” şi să introducă pe materialele realizate în cadrul activităţii 
desfăşurate logo-ul Orașului Tașnad, conform Manualului de Identitate Vizuală al Orașului 
Tașnad. Înainte ca aceste materiale să fie produse, structura sportivă are obligaţia de a 
obţine de la Orașul Tașnad acceptul privind realizarea lor.  

4.2.13. Se obligă să organizeze la cererea Orașului Tașnad activităţi de profil ce 
urmează a se desfăşura sub egida orășenească.  

4.2.14. Se obligă să înştiinţeze Orașul Tașnad în următoarele situaţii: fuziune, 
desfiinţare, mutare a clubului/echipei finanţate.  

4.2.15. Se obligă să permită persoanelor delegate de Orașul Tașnad să efectueze 
controlul privind modul de utilizare a sumei alocate prevăzute la art. 2, pct. 2.2., să păstreze, 
conform prevederilor legale, toate documentele financiare care atestă desfăşurarea 
proiectului.  

4.2.16. Se obligă, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor 
prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea 
organului de control, să restituie sumele primite, precum şi penalităţile aferente acestora, 
calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  

4.2.17. Se obligă să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statului propriu, 
precum şi statutul şi regulamentele federaţiei sportive naţionale la care este afiliată.  

4.2.18. Se obligă să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport şi dopajului în cadrul acţiunilor finanţate 
potrivit prezentului contract.  

4.2.19. Se obligă să permită accesul nediscriminatoriu al publicului larg la proiectul 
sportiv în mod gratuit sau, după caz, pe bază de bilete şi abonamente ce se vor afla în 
vânzare liberă. Clubul sportiv va suporta toate taxele ocazionate de vânzarea biletelor, 
drepturi de autor şi drepturi conexe de autor.  

4.2.20. Responsabilitatea pentru legalitatea documentelor prezentate la decontare 
cade în sarcina structurii sportive.  
  
Art. 5 MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI  
5.1. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri: • la expirarea 
termenului pentru care a fost încheiat; • prin acordul părţilor contractante; • în caz de forţă 
majoră; • prin reziliere, de drept, fără punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţei de 
judecată în cazul nerespectării destinaţiei sumelor alocate, cu obligaţia restituirii complete a 
sumelor acordate şi a majorărilor de întârziere existente pentru creanțele bugetare, calculate 
pentru perioada de când s-a acordat suma și până în momentul recuperării.  
  
Art. 6 CESIUNEA  
6.1. Se interzice cesiunea către terţi a obligaţiilor izvorâte din prezentul contract.   
6.2. Cedentul rămâne răspunzător faţă de debitor pentru încălcarea interdicţiei de a cesiona, 
în condiţiile Codului Civil.  
  
Art. 7 REGLEMENTAREA LITIGIILOR  
7.1. Eventualele litigii, neînţelegeri sau pretenţii, având legătură cu prezentul contract de 
finanţare, sau încălcare, încetarea, sau invalidarea acestuia, vor fi soluţionate pe cale 
amiabilă, în caz contrar părţile se vor adresa instanţei de judecată de drept comun.  



 
 

  
Art. 8 FORŢA MAJORĂ  
8.1. 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. 
8.2. 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 notificarea expresă. Încetarea cazului de forţă majoră va fi de 
asemenea adusă la cunoştinţa celeilalte părţi in termen de 5 zile de la încetarea, prin 
notificare expresă.  
  
Art. 9 CLAUZE SPECIALE  
9.1. Părţile au obligaţia de a nu întreprinde nimic de natura a afecta bună desfășurare a 
activității care face obiectul prezentului contract de finanțare.  
9.2. Modul de utilizare a sumelor alocate de Orașului Tașnad către Asociația Fotbal Club 
Unirea Tășnad, va fi auditat de către Biroul Audit Public Intern din cadrul Orașului Tășnad, 
în baza rapoartelor și documentelor justificative prezentate.  
9.3. Biroul Audit din cadrul Orașului Tășnad și Curtea de Conturi pot exercita controlul 
financiar asupra derulării activităților nonprofit finanțate din fonduri publice. 9.4. Orașul 
Tășnad poate analiza pe parcursul derulării contractului de finanțare performanţele obţinute 
de Asociația Fotbal Club Unirea Tășnad, și va putea dispune diminuarea valorii 
contractului, în cazul nerealizării integrale a obiectivelor propuse de către structura sportivă.  
  
Art. 10 DISPOZITII FINALE  
10.1. (1) Modificarea, adaptarea şi completarea prezentului contract, se va face numai cu 
acordul scris şi semnat al ambelor părţi, prin acte adiţionale, aprobate prin Hotărâri ale 
Consiliului Local.  
(2) Anexele Contractului de finanțare se pot modifica și completa doar cu acordul scris și 
semnat al ambelor părți, prin acte adiționale.  
10.2. Anexele „Activitățile/acțiunile din cadrul proiectului”, ”Bugetul proiectului” și 
”Scopul și obiectivele proiectului” fac parte integrantă din prezentul contract.  
10.3. Prezentul contract de finanțarea fost încheiat în 3 exemplare de valoare juridică egală, 
din care 2 exemplare pentru Orașul Tășnad și 1 exemplar pentru Asociația Fotbal Club 
Unirea Tășnad.  
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Anexa nr. 1 la Contractul de finanțare 
  
Structura sportivă: ASOCIAȚIA FOTBAL CLUB UNIREA TĂȘNAD  
Acțiunile/Activitățile din cadrul proiectului/programulu: Jocuri de fotbal la nivel de seniori și 
juniori. 
  
1. Denumirea proiectului/programului: SUSȚINEREA FOTBALULUI TĂȘNĂDEAN 
2. Locul de desfăşurare/acţiune/activitate: - Orașul Tășnad (meciuri și antrenamente organizate 
acasă) 
- județul Satu Mare (meciuri și antrenamente organizate în deplasare) 
3. Perioada de derulare/acţiune/activitate: anul calendaristic 2022 
4. Participanţi (numărul şi structura)/acţiune/activitate: - 20 de seniori și 45 copii și juniori; 
- 3 antrenori. 
5. Costul acţiunii/ activităţii - lei - : 200000 de lei din care: 150000 de lei de la bugetul local al 
orașului Tășnad și 50000 de lei din venituri proprii ale Asociația Fotbal Club Unirea Tășnad. 
6. Alte mențiuni: nu sunt. 
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Anexa nr. 2 la Contractul de finanțare 
 

BUGET PENTRU ANUL 2021 
 

Structura sportivă: ASCOCIAȚIA FOTBAL CLUB UNIREA TĂȘNAD 
Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului/programului: 200000 de lei 
  

Proiectul/Programul, acţiunea/activitatea 
SUSȚINEREA FOTBALULUI TĂȘNĂDEAN 

Nr. crt. Categoriile de cheltuieli LEI 
1 Salarii și prime pentru antrenori și jucători 140000 
2 Impozit pe salarii și prime 14000 
3 Transport 12000 
4 Cheltuieli organizare meciuri acasa (arbitrii) 8000 
5 Închiriere teren fotbal 1000 
6 Cheltuieli (mese, apă, suplimente) 11000 
7 Taxe Asociația Județeană de Fotbal 8000 
8 Cheltuieli contabile 6000 

Valoarea totală 200000 
din care: Sumă solicitată din fonduri publice 150000 
  Venituri proprii ale AFC Unirea Tășnad 50000 
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Anexa nr. 3 la Contractul de finanțare 
  

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ȘI INDICATORII DE EVALUARE AI 
PROIECTULUI/PROGRAMULUI 

  
Structura sportivă: ASOCIAȚIA FOTBAL CLUB UNIREA TĂȘNAD 
Scopul şi obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului/programului:  
  
A. Scopul: Promovarea tinerilor fotbaliști din județul Satu Mare - Orașul Tășnad, asigurarea 
condițiilor pentru atragerea copiilor către sport, precum si oferirea posibilității continuării 
activității fotbalistice celor care au terminat junioratul.                     
  
B. Obiective:   
Obiectivul general: Susținerea fotbalului tășnădean prin promovarea și dezvoltarea 
fenomenului fotbalistic la nivelul orașului Tășnad.                        
  
Obiective specifice: – promovarea ideii de viață sănătoasă prin sport; 
– atragerea copiilor către fotbal; 
– asigurarea condițiilor de desfășurare a activităților fotbalistice; 
- clasarea în primele trei locuri în campionatul Ligii a IV-a; 
– posibilitatea continuării carierei si după juniorat a tinerilor fotbaliști; 
                                 
  
C. Indicatori  
C1. Indicatori de eficiență:  
a) Dezvoltarea fotbalului la nivel de juniorat prin legitimarea a cât mai mulți tineri la 
Asociația Fotbal Club Unirea Tășnad;  
b) Dezvoltarea fotbalului la nivel de seniori iar prin performanțele acestora pe termen mediu-
lung să promovăm în Liga a 3-a. . 
  
C2. Indicatori fizici: 
a) Promovarea Orașului Tășnad și a Ștrandului Termal Tășnad. 
b) Numărul participanților la acțiuni va fi între 50-60 de persoane. 
  
C3. Indicatori de rezultat (denumire, unitate de măsură):  
a) Promovarea și încurajarea unu stil de viață sănătos prin practicarea fotbalului; 
b) Crearea unor noi locuri de muncă în domeniul sportului; 
c) Recunoaștere la nivel local, județean și național; 
d) Promovarea Orașului Tășnad și a Ștrandului Termal Tășnad. 
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