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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂREA
privind aprobarea aloc rii unei  sume din bugetul jude ului pentru finan area programelor

structurii sportive de performan  de prim e alon C.S. tiin a Explor ri Baia Mare  – Echipa
de volei Masculin

Având în vedere Expunerea de motive a domnului Matei C lin, vicepre edinte al Consiliului
jude ean Maramure i avizele favorabile ale comisiei pentru protec ia mediului, turism, tineret i
sport i ale comisiei pentru activit i economico – financiare;

Având în vedere dispozi iile Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr. 34/2012 privind
aprobarea aloc rii de sume din bugetul jude ului pentru finan area programelor structurilor sportive
de performan  de prim e alon;

inând cont de  dispozi iile art. 3 alin. (1), art.12 alin. (2) i art. 69 din Legea nr. 69/2000 a
Educa iei fizice i sportului, cu modific rile i complet rile ulterioare i ale Legii nr. 350/2005
privind regimul finan rilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activit i nonprofit de
interes general;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5), lit. a) pct. 6 i art. 97 din Legea nr. 215/2001 a
administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se aprob  alocarea din bugetul jude ului a sumei de 400.000 lei pentru finan area
programelor structurii sportive de performan  de prim e alon C.S. tiin a Explor ri  Baia Mare –
echipa de volei masculin.

Art.2. Se abrob  obiectivul general i obiectivele specifice pentru anul 2012 a structurii
sportive beneficiare, conform anexei nr. 1 la prezenta hot râre.

Art.3 Se aprob structura cheltuielilor necesare îndeplinirii obiectivelor structurii sportive
beneficiare, conform anexei nr. 2 la prezenta hot râre.

Art.4. Efectuarea i decontarea cheltuielilor pentru îndeplinirea obiectivelor propuse se face
pe baza normelor financiare aprobate de consiliul jude ean.

Art.5. Se aprob  modelul contractului de finan are a structurii sportive conform anexei nr. 3
la prezenta hot râre.

Art.6. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului -jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Direc iei economice;
- Compartimentul de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii;
- C.S. tiin a Explor ri  Baia Mare – echipa de volei masculin.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 19 aprilie  2012. Au participat la vot 31 de consilieri jude eni..

PRE EDINTE,
Mircea Man
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Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 19 aprilie 2012
Nr. 68
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Anexa nr. 1 la HCJ MM nr. 68 din 19 aprilie 2012
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Anexa 2 la HCJ MM nr. 68 din 19 aprilie 2012

COSTURILE ESTIMATIVE PRIVIND INDEPLINIREA OBIECTIVELOR PROPUSE

Nr. crt. Natura Cheltuielilor Costuri estimative

1 Indemnizatii 550.000

2. Fond de premiere 350.000
3. Meciuri acasa (masa, arbitraj medicpromotionale,

organizare)
190.000

4. Meciuri in deplasare (cazare,transport, masa) 200.000
5. Cupe Europene 100.000
6. Alocatie de masa 300.000
7. Sustinatoare de efort i medicamentatie 20.000
8. Alte cheltuieli (echipament, chirii baze sportive, taxe,

vize,asigurari, transferuri, etc.)
215.000

9. Cantonament de pregatire fizica i refacere 50.000

10. Turnee pregatire 50.000
Total 2.025.000
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Anexa 3 la HCJ MM nr. 68 din 19 aprilie 2012

CONTRACT-CADRU
 privind finan area programelor structurilor sportive de performan  de prim e alon

CAPITOLUL I: P ile

Consiliul jude ean Maramure cu sediul în Baia Mare , str.Ghorghe incai , nr.46,
jude ul Maramure  , codul fiscal__________, cont___________, deschis la__________,
reprezentat  prin Mircea Man , în calitate de pre edinte ,denumit  în continuare institu ia
finan atoare,

i

          ____________________________________cu sediul în localitatea ___________, str.
_____nr.___________,jude ul__________,telefon,___________Fax._______,cont____________,
deschis la__________, Certificat de identitate sportiv  nr._____________, reprezentat
prin____________, în calitate de Pre edinte ___________ i____________ în calitate de
Responsabil financiar, denumit  în continuare beneficiar,

În baza dispozi iilor  Legii educa iei fizice i sportului nr. 69/2000, cu modific rile i
complet rile ulterioare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finan rilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activit  i nonprofit de interes general i ale H.C.J. nr.34/2012
privind aprobarea aloc rii de sume din bugetul jude ului pentru finan area programelor
structurilor sportive de performan  de prim e alon,  au convenit încheierea prezentului contract.

CAPITOLUL II: Obiectul i valoarea contractului

Art.1. Obiectul prezentului contract îl constituie finan area structurii sportive de performan
de prim e alon  în anul bugetar 2012

Art.2. Institu ia finan atoare repartizeaz  structurii sportive suma de __________lei pentru
finan area programelor , pe obiective, ac iuni i natur  de cheltuieli conform anexei nr. 1  la
prezentul contract. .

CAPITOLUL III: Durata contractului

Art. 3. Prezentul contract intr  în vigoare la data semn rii lui de c tre p i i este valabil pân
la data de 31.12.2012.

CAPITOLUL IV: Drepturile i obliga iile p ilor

Art.4. Beneficiarul  are urm toarele drepturi i obliga ii:
a)  utilizeze suma prev zut  la art. 2 exclusiv pentru finan area cheltuielilor potrivit

destina iei stabilite prin contract aferente programelor ,ac iunilor/activit ilor i pe natura de
cheltuieli prev zute în anexa nr. 1 i în conformitate cu dispozi iile legale în vigoare;

b)  realizeze ac iunile/activit ile prev zute în anexa. 1;
c)  promoveze denumirea institu iei finan atoare în cadrul ac iunilor/activit ilor finan ate

prin modalit ile convenite între p i;
d)  permit  persoanelor delegate de institu ia finan atoare s  efectueze controlul privind

modul de utilizare a fondurilor prev zute la art. 2;
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e)  contribuie cu minimum _____% din valoarea total  a programului, ac iunii/activit ilor
prev zute în anexa nr. 1;

f)  transmit  institu iei finan atoare un raport financiar de justificare a sumelor primite;
h)  restituie, în situa ia nerespect rii dispozi iilor legale i a prevederilor prezentului contract,

în termen de 15 zile de la data comunic rii soma iei de plat  din partea organului de control, sumele
primite, precum i penalit ile aferente acestora, calculate potrivit dispozi iilor legale în vigoare;

i)  respecte prevederile actului constitutiv i ale statutului propriu, precum i statutul i
regulamentele federa iei sportive na ionale la care este afiliat ;

j) s  promoveze spiritul de fair-play, s  întreprind  m surile necesare pentru prevenirea i
combaterea violen ei i dopajului în cadrul ac iunilor finan ate potrivit prezentului contract;

k)  respecte procedurile de achizi ii din fonduri publice conform reglement rilor legale în
vigoare.

Art.5. Institu ia finan atoare are urm toarele drepturi i obliga ii:
a)  supravegheze i s  controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum i modul de

respectare a dispozi iilor legale prin compartimentul de audit intern;
b)  pl teasc  suma prev zut  la art. 2
c) în cazul în care structura sportiv  nu respect  prevederile prezentului contract, institu ia

finan atoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum i sistarea vir rii sau
diminuarea sumei repartizate, dup  caz.

CAPITOLUL V: R spunderea contractual
Art. 6. (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunz toare a obliga iilor asumate prin

prezentul contract, partea în culp  r spunde în condi iile prezentului contract i ale dispozi iilor
legale în vigoare.

(2) Sumele nejustificate prin raportul financiar  prev zute la art. 4 lit. f), în termen se vor
restitui Consiliului jude ean Maramure  în contul din care au fost primite.

Art.7. For a major  exonereaz  de r spundere partea care o invoc , în condi iile legii.

CAPITOLUL VI: Litigii
Art.8. Divergen ele care pot ap rea între p i pe parcursul derul rii prezentului contract vor

face obiectul unei concilieri pe cale amiabil . În situa ia în care aceasta nu s-a realizat, partea
nemul umit  se poate adresa instan ei de judecat  competente, în condi iile legii.

CAPITOLUL VII: Dispozi ii finale
Art.9. Regimul de gestionare a sumelor repartizate de institu ia finan atoare i controlul

financiar se realizeaz  în condi iile legii. Angajarea, lichidarea, ordonan area i plata cheltuielilor
efectuate de structura sportiv  în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finan ele
publice.

Art.10. Prevederile prezentului contract au putere deplin  pentru p i i se constituie în
norme cu caracter tehnic, financiar i administrativ.

Art.11. Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul p ilor numai pentru
ac iuni viitoare i se consemneaz  într-un act adi ional.

Art.12. Anexa nr. 1 face parte integrant  din prezentul contract.
Art.13. Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care dou  exemplare pentru

institu ia finan atoare i un exemplar pentru beneficiar.


