
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 11\
din data de 25 iulie 2018

privind aprobarea finanţării Asociaţiei Fotbal Club Unirea Tăşnad cu suma de
100000 de lei din bugetulloeal al oraşului Tăşnad

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad.judeţul Satu Mare;
Analizând Cererea Asociaţiei Fotbal Club Unirea Tăşnad nr.83/11.07.2018,

înregistrată la Primăria Oraşului Tăşnad sub nr. 13018/2018;
Având în vedere Adresa nr. 13408/2017 a Consiliului Concurenţei, înregistrată la

Primăria Oraşului Tăşnad sub nr. 2060512017;
Conform prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi

fundaţii, cu modificările şi completărilc ulterioare;
În conformitate cu prevederile Hotărâri] Guvernului nr. 1447/2007 privind

aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, ClI modificările ulterioare;
Potrivit prevederilor art. 2, ale art. 3 alin. (1), ale ari. 18"1 alin. (2) lit. b), ale arl.

71 alin. (2) lit. b) - j) din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, modificată şi
completată prin Legea nr.9012018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.
69/2000:

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 6, precum
şi ale a11.45 alin. (1) şi (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
rcpublicară în anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă finanţarea Asociaţiei Fotbal Club Unirea Tăşnad cu suma de

100000 de lei din bugetul local al oraşului Tăşnad.
Art. 2. - Se eprobă Contractul de finanţare directă al Asociaţiei Fotbal Club

Unirea Tăşnad, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. - Se lmputemicesc domnii Grieb Csaba-Francisc, Primarul Oraşului

Tăşnad şi Kiskasza Bama-Balazs, viceprimarul oraşului, să semneze Contractul de
finanţare prevăzut la UIt. 2.

Art. 4. - Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad.
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ROMÂNIA
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Anexa la
Hotărârea nr. L:lC /2018

CONTRACT DE FINANŢARE DIRECTĂ

PĂRŢILE CONTRACTANTE:

L Consiliul Local al Oraşului Tâşnad, cu sediul in oraşul Tăşnad, str.
Lăcrămioarelor, nr. 35, judeţul Satu Mare, reprezentat legal de dl. Grieb Csaba-
Francisc, in calitate de primar, având codul numeric personal 1680627304017, Cf.
scria SM nr. 342297, cu domiciliul in oraşul Tăşnad, str. Câmpului, 11r. 9, judetul Satu
Mare, denumit in continuare finanţator;

2. Asociaţia Fotbal Club Unirea Tăşnad, reprezentată prin ACru FLORIN,
cetăţean român, domiciliat in Tăşnad, jud. Satu Mare str. Aleea Zorilor bl. 17 et. I
ap. 2, posesor al actului de identitate CI seria SM nr.553020 având CNP
1800528314010, eliberat de SPCLEP Tăşnad la 21.05.2014, În calitate de preşedinte.
denumită în continuare beneficiar;

În temeiul art. 181\1 alin. (2) tit. b) coroborat cu art. 69 din Legea nr. 69/2000-
legea educaţiei fizice şi sportului, modificată şi completată prin Legea nr.90/2018
pentru aprobarea Ordonanţe! de urgenţă a Guvernului nr. 3812017 privind
modificarea şi completarea Legii educatiei fizice şi sportului 1lT. 69/2000,

Confonn prevederilor Horărârii Guvernului 1lT. 1447/2007 privind aprobarea
Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările ulterioare,

de comun acord au convenit încheierea prezentului contract cu următoarele
clauze:

CAP. 1 OBIECTUL SI VALOAREA CONTRACTULUI
Art. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie alocarea de către Consiliul

Local al Oraşului 'lăşuad, a sumei de 100.000 Ici cu titlu de finanţare pentru anul
2018, către APC UNIREA TĂŞNAD care se obligă a utiliza finanţarea În condiţiile şi
limitele stabilite prin prezentul contract.

Art. 2. Consiliul Local al Oraşului Tăşnad alocă Asociaţiei Fotbal Club Unirea
Tăşnad suma de 100.000 lei, in scopul finanţării acţiunilor şi activităţilor specifice,
prevăzute în anexa la prezentul contract, parte integrantă a acestuia, până la data de
31.122018_

CAP. II DURATA CONTRACTULUI
An.3. Prezentul contract intră in vigoare la data semnarii lui de către părţi, cu

durată de valabilitate 31.12.2018.
CAP. III DREPTURILE Sl OBLIGAlIJLE PĂRTILOR
Art. 4. Asociaţia Fotbal Club UNIREA TĂŞNAD arc următoarele drepturi şi

obligaţii:
a) să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor

până la data de 31.12.201R, aferente acţiunilor şi activităţilor specifice prevăzute in



anexa la prezentul contract, potrivit destinaţiei stabilite prin anexa la contract şi în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

Eventualele sume neutilizate până la 31.12.201~ vor fi virate în contul
Consiliului Local al Oraşului Tăşnad.

b) să intreprindă acţiunile şi activităţile prevăzute la anexa din Contract în
scopul realizării obiectivelor şi parametrilor sportivi de realizat, respectiv pentru
îndeplinirea indicatorilor de evaluare ai acţiunilor şi activităţilor din cadrul
programului, prevăzute În anexa la prezentul Contract;

c) să promoveze denumirea Finanţatorului în cadrul acţiunilor şi activităţilor
desfăşurate prin modalităţile convenite între părţi, respectiv facebook şi banner;

d) să permită persoanelor delegate de Finanţator să efectueze control cu privire
la modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2;

el să întocmească şi să transmită Finanţatorului, la finalul contractului, un
raport privind realizarea obiectivelor şi a indicatorilor prevăzuţi În contract;

f] să restituie, in situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor
prezentului contract, sumele primite;

g) să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi
statutul şi regulamentele Federaţiei Române de Fotbal, la care este afiliat şi legislaţia
în vigoare;

h) să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru
prevenirea şi combaterea violenţei şi dopajului în cadrul acţiunilor finanţatc potrivit
prezentului contract.

i) până la data de 30.06.2019, va prezenta la Primăria Oraşului Tăşnad dovada
depunerii declaraţiei de irnpuncre la A.N.A.F., de către cei ClI contracte de activitate
sportivă, cu numărul de înregistrare şi data intrării la Administraţia financiară.

Art. 5. Consiliul Local al Oraşului Tăsnad arc următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei alocate, precum

şi modul de respectare a dispoziţiilor legale incidente şi a dispoziţiilor contractuale;
b) să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor

de la data semnării contractului de finanţare directă şi până la data de 30.06.2018,
aferente acţiunilor şi activităţilor specifice prevăzute în anexa la prezentul contract,
potrivit destinaţiei stabilite prin anexa la contract şi in conformitate cu dispozitiile
legale în vigoare;

c) să plătească suma prevăzută la art. 2;
d) in eazul in care Asociaţia Fotbal Club UNIREA TĂŞNAD nu respectă

prevederile prezentului contract, are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate,
precum şi sistarea virării sau diminuarea sumei alocate, după caz, iar sumele
neutilizate vor fi virate în contul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad.

CAP. VI RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art. 6. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor

asumate prin prezentul contract, partea în culpă răspunde În condiţiile prezentului
contract şi ale dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 7. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în
condiţiile legii.



CAP. VII INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI
An. 8. Încetarea prezentului contract poate avea loc in următoarele cazuri:
a. La implinirea termenului pentru care a fost încheiat;
b. Prin acordul părţilor contractante;
c. Imposibilitatea asigurării fondurilor băneşti de către Consiliul Local al

Oraşului Tăşnad;
d. Prin reziliere;

d.I - în cazul nerespectării destinatiei sumelor alocate;
d.2 - În cazul în care nu se obţin performanţele sportive astfel cum au

fost prevăzute în anexa la contract;
d.3 - în cazul in care apar modificări in situaţia juridică a Asociaţiei

Fotbal Club UNIREA TĂŞNAD, în sensul formulării unor cereri de insolvenţă,
faliment sau lichidare a entităţii juridice, prezentul contract se consideră rcziliat
de plin drept.
CAP. VIII LITIGII
An. 9 Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului

contract vor face obiectul unei concilieri pe calc amiabilă. În situaţia în care aceasta
nu s-a realizat, partea nemulţumită se poate adresa instanţei de judecată competente,
in condiţiile legii.

CAP. VIII DISPOZITII FINALE
An. 10. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se

constituie in norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ.
Art. 11. Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părţilor

numai pentru acţiuni viitoare şi se consemnează într-un act adiţional.
An. 12. Anexa face parte integrantă din prezentul contract.
Art. 13. Prezentul contract se încheie, astăzi , În 2 exemplare, câte

unul pentru fiecare parte coruractantă,

Primar,
Ing. Csaba-Francisc Grieb

Asociaţia Fotbal Club Unirea
Tăşnad

Viceprimar,
Ing. Barna-Balăzs Kiskasza

Preşedinte,
Florin Aciu

PREŞEDJNTE DE
CONSILIER


