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PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea susţinerii financiare a echipelor de fotbal 

„ Pomicola Raciu” şi „Flacăra Şuţa Seacă”

PRIMARUL COMUNEI RACIU, JUDEŢ DÎMBOVIŢA,
Având în vedere:

- Art. 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

- Art.  3, alin.  1, art.  12, art.  67, alin.  2, lit.  b şi art.  69 din Legea nr.  69/2000 a educaţiei  fizice şi
sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art.  9,  art.  17,  art.  18,  art.  22  din  HG 1447/2007  privind  aprobarea  Normelor  financiare  pentru
activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 3, alin. 2, art. 11, art. 12, art. 20, alin. 1, lit. h şi k, Cap. II, pct. 9, lit. b din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Raportul  Compartimentului  Contabilitate  şi  Buget  Local  din  cadrul  Primăriei  Raciu,  nr.
1466/14.03.2017; 

În temeiul art. 36 şi art. 45, alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, propune următorul,

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă susţinerea financiară a echipelor de fotbal „ Pomicola Raciu” şi „Flacăra Şuţa Seacă” pentru
activitatea  desfăşurată  în  anul  competiţional  2017,  conform  contractului  prevăzut  în  anexa  la  prezenta
hotărâre.
Art. 2 Echipele de fotbal „ Pomicola Raciu” şi „Flacăra Şuţa Seacă”, prin reprezentanţii lor desemnaţi, se
obligă să respecte angajamentele asumate în contractul de susţinere financiară.
Art. 3 U.A.T comuna Raciu va asigura finanţarea echipelor de fotbal „ Pomicola Raciu” şi „Flacăra Şuţa
Seacă” cu suma de 20.000 lei (câte 10.000 lei pentru fiecare dintre acestea), sumă prevăzută în bugetul local al
anului 2017 în cadrul capitolului bugetar 67.02.
Art.  4  Decontarea  cheltuielilor  se  va  face  conform obiectivelor  şi  metodologiei  de  decontare  anexate  la
contractul de susţinere financiară.
Art. 5 Se împuterniceşte primarul comunei Raciu să semneze contractul de susţinere financiară.
Art. 6 Secretarul comunei Raciu va aduce prezenta hotărâre la cunoştinţa persoanelor şi instituţiilor interesate.

INIŢIATOR,
Primar Grădinaru Vasile
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Anexa la HCL Raciu nr. ____/ data _______

CONTRACT DE SUSŢINERE FINANCIARĂ
NR._____/_________

Având în vedere prevederile HCL Raciu nr. ___/_____, de comun acord părţile convin:

Art. 1 PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1  U.A.T.  COMUNA RACIU,  cu  sediul  în  comuna  Raciu,  sat  Raciu,  str.  Principală,  nr.  455,  judeţul
Dîmboviţa,  tel./fax  0345.524020,  CUI  17352753,  prin  reprezentantul  său  legal  Grădinaru  Vasile,  având
funcţia de primar, pe de o parte

Şi

1.2 ECHIPA DE FOTBAL___________, cu sediul în comuna Raciu,  sat  __________, reprezentată de dl.
________________,

Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Obiectul prezentului contract are ca scop promovarea şi dezvoltarea activităţii sportive în comuna Raciu
prin susţinerea financiară a activităţilor sportive desfăşurate de echipa de fotbal ________________________.
2.2 Susţinerea financiară pentru anul competiţional 2017 se va realiza prin alocarea de la bugetul local a sumei
de 10.000 lei, aprobată prin hotărârea Consiliului Local Raciu.

Art. 3 DURATA CONTRACTULUI
3.1  Prezentul  contract  este  valabil  pentru  anul  calendaristic  2017,  cu  posibilitatea  de  prelungire  pentru
finanţarea returului, în condiţiile aprobării de către Consiliul Local a sumei necesare în bugetul de venituri şi
cheltuieli al comunei pentru anul 2018.
3.2 Intenţia unei părţi de a prelungi contractul va trebui adusă la cunoştinţa Consiliului Local în scris cu cel
puţin o lună înainte de expirarea termenului prevăzut în prezentul contract.

Art. 4 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1 Comuna Raciu:
4.1.1  Se  obligă  să  susţină  financiar  activităţile  sportive  desfăşurate  de  echipa  de  fotbal
________________________ din bugetul local.
4.1.2 Sumele alocate de U.A.T comuna Raciu vor fi întrebuinţate la decontarea cheltuielilor necesare realizării
obiectivelor prevăzute în programul anual, conform anexei nr. 1 la prezentul contract.
4.1.3 U.A.T. comuna Raciu va face plăţile stabilite numai în baza unei solicitări scrise, în conformitate cu
obiectivele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract 
4.2. Echipa de fotbal ________________________:
4.2.1  Se obligă să contribuie la dezvoltarea ramurii sportive fotbal în comuna Raciu.
4.2.2 Se obligă să promoveze imaginea comunei Raciu în toate activităţile pe care le desfăşoară.
4.2.3 Se obligă să nu transfere sau să cesioneze drepturile  dobândite prin prezentul  contract de susţinere
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financiară altor persoane fizice sau juridice.

Art. 5 MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
5.1 Încetarea 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 UAT comuna Raciu;
e. prin reziliere:
- în cazul nerespectării destinaţiei sumelor alocate;
- în cazul în care nu se obţin performanţele sportive la care echipa de fotbal ________________________ s-a
obligat prin prezentul contract;
- în cazul nerespectării clauzelor stipulate în contract.
Rezilierea se face de plin 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 susţinere financiară
sau încălcarea, încetarea sau invalidarea acestuia, vor fi soluţionate pe cale amiabilă, în caz contrar părţile se
vor adresa instanţelor de judecată de drept comun.

Art. 7 FORŢĂ MAJORĂ
7.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
7.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract,
pe toată perioada în care aceasta acţionează.
7.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
7.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
7.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei
acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
7.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte
va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să
poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 8 CLAUZE SPECIALE
8.1 Părţile au obligaţia de a nu întreprinde nimic de natură a afecta buna desfăşurare a activitărţii care face
obiectul prezentului contract de finanţare.
8.2  Modul  de  gestionare  a  sumelor  alocate  de  UAT  comuna  Raciu  către  echipa  de  fotbal
________________________  va  fi  controlat  de  Compartimentul  Contabilitate  şi  Buget  Local  din  cadrul
Primăriei, în baza rapoartelor şi a documentelor justificative prezentate.
8.3 La sfârşitul campionatului, reprezentantul echipei de fotbal ________________________ va prezenta un
raport privind activitatea sa competiţională în anul 2017 şi performanţele obţinute.
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Art. 9 DISPOZIŢII FINALE
9.1 Modificarea, adaptarea şi completarea prezentului contract se va face numai cu acordul scris al ambelor
părţi, prin acte adiţionale.
9.2 Prezentul contract de susţinere financiară a fost încheiat în trei exemplare, în original.

U.A.T. COMUNA RACIU, ECHIPA DE FOTBAL ________________________,
Primar Grădinaru Vasile                  Reprezentant 
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Anexa la HCL Raciu nr. ______/__________

OBIECTIVELE, SUMELE NECESARE PENTRU ATINGEREA ACESTORA, 
METODOLOGIA DE DECONTARE A SUMELOR ALOCATE ÎN ANUL 2017

A. OBIECTIVELE pe care echipa de fotbal ____________ le urmăreşte în anul competiţional 2017 sunt:
a. Obiectiv general – desfăşurarea de activităţi sportive (disciplina fotbal), respectiv selecţionarea, 

iniţierea şi pregătirea de sportivi în acest domeniu, participarea la competiţii sportive şi alte 
activităţi conexe acestora;

b. Obiective specifice 
o obţinerea de rezultate sportive deosebite în vederea dezvoltării ramurii sportive fotbal în 

comuna Raciu;
o menţinerea pe unul dintre locurile fruntaşe în campionatul judeţean;

o promovarea spre marea performanţă, prin intermediul echipei de fotbal, a jucătorilor 

autohtoni;
B. SUMELE necesare atingerii obiectivelor propuse se vor acorda pentru:

a. Costuri înscriere echipă:
o Taxa de participare anuală;

o Viza anuală de jucător;

o Legitimaţii noi;

o Transferuri;

o Barem brigadă arbitri (pentru meciurile de acasă);

o Barem observator.

b. Cheltuieli transport în deplasare;
c. Materiale necesare pentru amenajarea terenului de fotbal;
d. Materiale necesare pentru asistenţa medicală;
e. Asistenţa medicală necesară la meciurile de acasă.

C. METODOLOGIA DE DECONTARE A CHELTUIELILOR
a. Pentru meciurile susţinute acasă şi în deplasare se vor prezenta documente financiar-contabile 

justificative la nivelul sumelor acordate până la solicitarea altei tranşe de finanţare;
b. Pentru plata arbitrilor şi a observatorilor se vor justifica cu facturile emise de F.J.F/ contracte şi 

dispoziţii de plată.

 
U.A.T. COMUNA RACIU, ECHIPA DE FOTBAL ________________________,

            Primar Grădinaru Vasile                  Reprezentant 
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