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HOTĂRÂRE
privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive Atletic Junior
pentru activitatile sportive desfasurate de echipa de fotbal
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 07.07.2016;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul Compartimentului de specialitate din cadrul Primariei ;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
In conformitate cu prevederile art.3 alin.1), art.12 alin.2), art.18^1 din Legea
educatiei fizice si sportului nr.69/2000, actualizata;
Tinand cont de H.C.L. nr.01/05.02.2016 privind aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli al Consiliului Local Corbu pe anul 2016;
In baza dispozitiilor art.5 alin.3), art.11, art.12 si art.20 alin.1) lit.,,i’’ ,,h’’ si ,,k’’
din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
Având în vedere prevederile art.36 alin.2 lit.d); alin.6 lit.a) pct.6 si art.45
alin.1) din Legea nr.215/2001 republicată -legea administraţiei publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive ,,Atletic Junior’’ pentru
activitatea sportiva desfasurata de catre echipa de fotbal, conform contractului
prevazut in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Alocarea sumei de 15.000 lei, conform solicitarii de finantare, in sensul
achizitionarii de echipamente sportive.
Art.3 Suma prevazuta la art.2 va fi suportata din bugetul local al comunei Corbu,
Cap.70-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii.

Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza executivul.
Art.5 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Contabilitate si un
exemplar domnului primar. Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul
Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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CONTRACT DE SUSŢINERE FINANCIARA
NR........../...........................2016
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Corbu
nr.58/07.07.2016 pentru aprobarea cererii de finanţare a activităţii sportive
desfăşurate de echipa A.S.”Atletic Junior”, de comun acord, partile convin:
Art.1.PARTILE CONTRACTANTE
(1) Consiliul local al comunei Corbu, jud.Constanta, cu sediul in comuna
Corbu, jud.Constanta, cod IBAN: RO50TREZ24A705000200109X deschis la
Trezoreria Constanta, prin reprezentantul sau legal Galbinasu Marian, avand
functia de Primar, pe de o parte,

si
(2)
A.S. ,,Atletic Junior’’ , cu sediul in oras Navodari, str.Frunzelor nr.18,
Bl.22
Sud,
Sc.C,
Et.4,
Ap.55,
jud.Constanta,
cont
IBAN
RO45BRDE140SV31344471400 ,reprezentata prin dna Borza Petruta, in calitate
de administrator, pe de alta parte,

Art.2.OBIECTUL CONTRACTULUI
(1) Obiectul prezentului contract, are ca scop promovarea si dezvoltarea
activitatii sportive de performanta in comuna Corbu, prin sustinerea financiara a
activitatilor sportive desfasurate de A.S. ,,Atletic Junior’’.
(2) Sustinerea financiara pentru anul 2016, se va realiza prin alocarea de la
bugetul local a sumei de 15.000 lei, aprobata prin hotarare a Consiliului local al
comunei Corbu, in vederea achizitionarii de echipamente sportive.

Art. 3. DURATA CONTRACTULUI
a) Prezentul contract este valabil pentru anul calendaristic 2016 cu posibilitatea
de prelungire, in conditiile aprobarii sumei necesare, in bugetul de venituri si
cheltuieli al Comunei Corbu pentru anul 2016.
b) Intentia unei parti de prelungire a contractului va trebui adusa la cunostinta
Consiliului Local, in scris, cu cel putin o luna inaintea expirarii termenului
prevazut in prezentul contract.

Art. 4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
A.Comuna Corbu:
(1) Comuna Corbu se obliga sa sustina financiar pregatirea sportivilor si
activitatile sportive desfasurate de echipa de fotbal a A.S. ,,Atletic Junior’’ din
bugetul local.
(2) Sumele alocate de Consiliul local Corbu vor fi intrebuintate la decontarea
cheltuielilor necesare realizarii obiectivelor prevazute la art.2 alin.(2).
(3) Comuna Corbu va vira sumele stabilite in contul A.S.,,Atletic Junior’’, pe
baza documentelor justificative, in conformitate cu obiectivele prevazute in
prezentul contract.
B. A.S. ATLETIC JUNIOR
a)
se obliga sa contribuie la dezvoltarea ramurei sportive - fotbal - din
Comuna Corbu.
b)
se obliga sa promoveze imaginea Comunei Corbu in toate activitatile pe
care le va desfasura.
c)
se obliga sa depuna toate eforturile pentru a indeplini obiectivele asumate.
d)
se obliga sa organizeze, la cererea Primariei Comunei Corbu, activitati de
profil, ce urmeaza a se desfasura sub egida municipalitatii.
e)
se obliga sa nu transfere sau sa cesioneze drepturile dobandite prin
prezentul contract de asociere altor persoane fizice sau juridice.

Art. 5 MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI
Incetarea prezentului contract poate avea loc in urmatoarele cazuri:
a) la implinirea termenului pentru care a fost incheiat;
b)prin acordul partilor contractante;
c) in urma ivirii unui caz de forta majora;
d)imposibilitatea asigurarii fondurilor banesti de catre Consiliul local al Comunei
Corbu;
e) prin reziliere: - in cazul nerespectarii destinatiei sumelor alocate;
f)in cazul in care nu se obtin performantele sportive la care A.S. Atletic Junior s-a
obligat prin prezentul contract.
Daca nu se respecta clauzele stipulate in prezentul contract rezilierea se
face de drept, fara punerea in intarziere si fara interventia instantei de judecata.
Art. 6 REGLEMENTAREA LITIGIILOR
(1) Eventualele litigii, neintelegeri sau pretentii, avand legatura cu prezentul
contract de finantare, sau incalcarea, incetarea, sau invalidarea acestuia, vor fi
solutionate pe cale amiabila, in caz contrar partile se vor adresa instantelor de
judecata de drept comun.

Art.7 FORTA MAJORA
- Prin forta majora se inteleg evenimente imprevizibile si inevitabile,
independente de vointa partilor, intervenite dupa intrarea in vigoare a prezentului
contract si care impiedica in mod obiectiv executia integral sau partial a
obligatiilor ce decurg din acest contract.

- In caz de aparitie a unui eveniment de forta majora, partea care-l invoca
trebuie sa informeze cealalta parte in termen de 5 zile de la aparitia lui, sau de la
data la care a luat cunostinta de acesta, prin notificare expresa. Incetarea
cazului de forta majora va fi deasemenea adusa la cunostinta celeilalte parti in
termen de 5 zile de la incetare, prin notificare expresa.

Art. 8 CLAUZE SPECIALE
(1) Partile au obligatia de a nu intreprinde nimic de natura a afecta buna
desfasurare a activitatii care face obiectul prezentului contract de finantare.
(2) Modul de gestionare a sumelor alocate de Consiliul local al Comunei Corbu
catre A.S.Atletic Junior, va fi controlat de catre Comisia buget, finante,
administrarea domeniului public si privat si agrcultura a Consiliului local al
comunei Corbu si de catre Compartimentul financiar contabil din cadrul Primariei
comunei Corbu, in baza rapoartelor si documentelor justificative prezentate.

Art. 9 DISPOZITII FINALE
1. Modificarea, adaptarea si completarea prezentului contract, se va face numai
cu acordul scris al ambelor parti, prin acte aditionale.
2. Prezentul contract de asociere va fi incheiat in 3 exemplare de valoare
juridica legala, la data de..........................2016.

PRIMAR,
Galbinasu Marian

A.S. ,, Atletic Junior’’
Borza Petruta

