
 

                                                 ROMÂNIA 

                             JUDEŢUL HUNEDOARA 

          CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA 

 
HOTĂRÂREA NR. 34/2019 

privind finanţarea unor activităţi sportive de interes regional si naţional desfăşurate de 

Clubul Sportiv Oraşenesc Aninoasa  

 

Consiliul local al oraşului Aninoasa, jud.Hunedoara; 

Raportat la proiectul de hotărâre nr. 35/16.05.2019 

Analizând expunerea de motive a primarului oraşului Aninoasa, dl. Dunca Nicolae nr. 

35/5 din 16.05.2019. 

Ţinând cont de raportul de specialitate întocmit de către domnul Gheorghe Simion Nelu 

secretarul oraşului Aninoasa nr.35/6 din 16.05.2019, cât şi de avizul comisiei de specialitate din 

cadrul Consiliului local nr.23/7 din 29.05.2019 şi 24/7 din 30.05.2019. 

Având în vedere cererea nr. 1383/16.05.2019, prin care Clubul Sportiv Orăşenesc 

Aninoasa solicită sprijin financiar  pentru desfaşurarea unor activitaţi sportive de interes 

regional si naţional. 

  În conformitate cu prevederile art.181 şi ale art.69 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei 

fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile Hotărârii Guvernului 

nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare în activitatea sportivă, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.1,  alin.6 lit.,,a” pct.5,6,art.45 alin.1 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.Se aprobă finanţarea activitătilor sportive de interes regional şi naţional 

desfăşurate de Clubul Sportiv Orăşenesc Aninoasa, constând în acţiuni de selecţie, pregătire şi 

participare în competiţii a sportivilor amatori, cu suma de 10.000 lei, prevăzută în bugetul 

oraşului Aninoasa pe anul 2019, la capitolul 67.02 – cultură, recreere şi religie . 

Art.2. Se aprobă contractul de finanţare conform Anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre . 



Art.3. Se împuterniceşte Primarul oraşului Aninoasa, domnul Dunca Nicolae pentru a 

semna contractul de finanţare între Consiliul Local al oraşului Aninoasa şi Clubul Sportiv 

Orăşenesc Aninoasa. 

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor şi procedurilor din Legea nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ , actualizată  

Art.5. Prezenta hotarare se comunică  : 

- Primarului orasului Aninoasa ,  

- Clubului Sportiv Orăşenesc Aninoasa,  

- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara   

- Afişiere şi presă. 

 
Aninoasa la, 

  30.05.2019 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

   ALBESCU ADRIAN                                JR.GHEORGHE SIMION-NELU 

 

 

            

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 30.05.2019, cu un număr de 10 voturi pentru, voturi 

abţineri..-., voturi împotrivă .-, din totalul de 13 consilieri 10 membri prezenţi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă la HCL nr. 34/2019 

CONTRACT DE FINANŢARE  

NR.  

a activităţilor de promovare, selecţie, participare, pregătire, organizare de competiţii 

desfăşurate de Clubul Sportiv Orăşenesc Aninoasa 

 

 

I.PĂRTILE  CONTRACTANTE  

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA cu sediul în Aninoasa, str. 

Libertăţii, nr. 85, jud. Hunedoara, având Cod fiscal 4468994  

reprezentat prin domnul DUNCA NICOLAE , în calitate de primar ; 

şi 

Asociaţia, CLUBUL  SPORTIV ORĂŞENESC ANINOASA,cu sediul in Aninoasa, str. 

Şcolii, nr. 2/1, judeţul Hunedoara , având Cod fiscal 25732850, reprezentat prin domnul   

David Ioan 

 

  În baza Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului , cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale  Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare în 

activitatea sportivă , cu modificările şi completările ulterioare ; 

   Au convenit încheierea prezentului contract . 

 

II.SCOP ŞI OBIECTIVE   

Art.1.Scopul prezentului contract îl constituie activităţilor de promovare, selecţie, participare, 

pregătire, organizare de competiţii desfăşurate de Clubul Sportiv Orăşenesc Aninoasa,  

 

III. OBIECTUL CONTRACTULUI  

Art.2. Obiectul  contractului  este alocarea sumei de 10.000 lei  Clubului Sportiv Orăşenesc 

Aninoasa, finanţare acordată pentru categorii de cheltuieli de natura celor prevăzute de 

Hotărârea  Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare în activitatea 

sportivă  şi alte acte normative care reglementează finanţarea activităţilor sportive de 

performanţă efectuate pentru realizarea acţiunilor sportive  desfăşurate în scopul prevăzut în 

prezentul contract. 

 

 IV. DURATA CONTRACTULUI  

Art.3. Prezentul contract  intra în vigoare la data semnării  de către părţi şi este valabil până la 

data de 30.12.2019. 

 

V. OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR 

Art.4. (1) Consiliul Local al Oraşului Aninoasa, are obligaţia de a supraveghea şi a controla 

modul de utilizare a sumei alocate . 

 (2) Clubul Sportiv Orăşenesc Aninoasa are următoarele obligaţii : 

a)- să asigure condiţiile necesare pentru realizarea acţiunilor, îndeplinirea obiectivelor propuse 

şi coordonarea implementării acestora ; 

b)- să întocmească exact şi corect toate documentele justificative în vederea decontării sumelor 

alocate potrivit prezentului contract ; 

c)- să utilizeze suma alocată exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente acţiunilor 

/activităţilor prevăzute în contract şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare ; 



d)- să promoveze imaginea oraşului Aninoasa în deplasările pe care le vor face pe teritoriul ţării 

cât şi peste hotare . 

f) să permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind 

modul de utilizare a fondurilor alocate ; 

 

 

    VI. ÎNCETAREA  CONTRACTULUI  

Art.5.Prezentul contract  poate înceta prin acordul comun al ambelor părţi . 

 

Art.6. Rezilierea contractului  poate avea loc în cazul în care una dintre părţi desfăşoară 

activităţi contrare clauzelor prezentului contract, cu obligativitatea respectării unui preaviz de 

15 zile . 

 

Art.7. Consiliul Local al Oraşului Aninoasa îsi rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul  

în cazul schimbării destinaţiilor fondurilor alocate în altă direcţie decât cea prevăzută în 

contract  . 

 

VII. FORŢA MAJORĂ 

Art.8. (1) Nici una dintre părţile contractului   nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de 

executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza 

prezentului acord, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a 

fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. 

         

VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI  

Art.9.Orice modificare a prezentului acord se va face numai prin act adiţional  cu acordul 

expres al ambelor părţi . 

 

IX . DISPOZIŢII FINALE  

 

Art.10.Eventualele litigii ce decurg din interpretarea, executarea sau încetarea prezentului  

contract  se vor soluţiona pe cale amiabilă . În caz contrar acestea vor fi supuse spre soluţionare 

instanţelor judecătoreşti  competente . 

Art. 11. Prezentul contract a fost încheiat în baza  HCL nr. 34/2019. 

Art.12. Prezentul contract  s-a încheiat azi, ……….. în două exemplare câte unul pentru fiecare 

parte . 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

         ALBESCU ADRIAN                                JR.GHEORGHE SIMION-NELU 
 


