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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea aloc rii unei  sume din bugetul jude ului pentru finan area programelor
structurii sportive de performan  de prim e alon H.C.M. Baia Mare – Echipa de handbal

feminin

Având în vedere Expunerea de motive a domnului Zetea Gabriel, vicepre edinte al
Consiliului jude ean Maramure i avizul favorabil al comisiei pentru protec ia mediului, turism,
tineret i sport;

Având în vedere dispozi iile Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr. 56/2013 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 100.000 lei pentru finan area
programelor structurii sportive de performan  de prim e alon H.C.M. Baia Mare - Echipa de
handbal feminin.

Art.2. Se abrob  obiectivul general i obiectivele specifice pentru anul 2013 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;
- Clubului Sportiv Municipal Baia Mare.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 33 de voturi „pentru”, i o neparticipare la vot, în
edin a ordinar  din 29 mai 2013. Au fost prezen i 34 de consilieri jude eni din totalul 35 consilieri

jude eni în func ie.
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PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 29 mai 2013
Nr. 84

Anexa 1 la HCJ MM nr. 84 din 29 mai 2013

Handbal Club Municipal Baia Mare
430012 Baia Mare, Bd. Bucure ti nr. 47A

Telefon / Fax: 0362-419927
Homepage: www.hcmbaiamare.ro
      E-mail: koteczd@yahoo.com

OBIECTIVE

Pentru a continua tradi ia handbalului feminin b im rean ne-am propus în acest an câteva
obiective, generale i specifice, cu scopul de a dezvolta activitatea sportiv  din jude ul Maramure
i de a ob ine performan e la nivel na ional i interna ional.

Obiectivul general al clubului este îmbun irea calit ii vie ii locuitorilor din jude ul
Maramure  prin organizarea unor activit i sportive la care s  participe cât mai mul i cet eni al
jude ului i eviden ierea contribu iei semnificative i constante a sportului de performan  la
reprezentarea i sporirea prestigiului jude ului Maramure  pe plan  na ional i interna ional.

Obiective specifice stabilite pentru anul 2013 sunt urm toarele:
- sus inerea ini iativelor demarate de clubul la HCM Baia Mare privind participarea

cet enilor de toate vârstele la o serie de activit i culturale-sportive, precum i
continuarea ac iunilor de promovare a handbalului în cadrul programului demarat în
2007 sub denumirea „Caravana HCM în coli i licee”

- ob inerea de performan  în competi iile na ionale i interna ionale, obiectivul principal
stabilit pentru echipa feminin  de senioare fiind clasarea pe locurile 1-5 în Liga
Na ional ;

- sus inerea activit ii de selec ie, preg tire i participare a grupelor de junioare din cadrul
clubului în competi ii na ionale i interna ionale;

- sprijinirea activit ii de selec ie i preg tire la nivelul junioarelor, realizat  printr-o
strâns  colaborare cu celelalte cluburi de junioare din jude  (C.S.S. Sighetu Marma iei,
C.S. Seini, C.S. Baia Sprie, C.S. Marta, C.S. . nr.2 i C.S. Extrem din Baia Mare), dar
i cu celelalte institu ii de înv mânt unde exist  preocupare pentru practicarea

handbalului feminin;
- promovarea unor juc toare în loturile na ionale ale României (de senioare, tineret,

junioare,  Lotul B i echipa universitar  în vederea particip rii la competi iile oficiale
care vor avea loc în anul 2013.

http://www.hcmbaiamare.ro
mailto:koteczd@yahoo.com
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Anexa 2 la HCJ MM nr. 84 din 29 mai 2013

Handbal Club Municipal Baia Mare
430012 Baia Mare, Bd. Bucure ti nr. 47A

Telefon / Fax: 0362-419927
Homepage: www.hcmbaiamare.ro
      E-mail: koteczd@yahoo.com

Beneficiar HCM Baia Mare
Ac iunile/activit ile din cadrul proiectului Obiectivul echipei feminine de handbal HCM Baia
Mare pentru sezonul competi ional 2013-2014 este clasarea pe unul din locurile 1-5 în Liga
Na ional .
Anul 2013
Programul sport  ”prim esalon”

Costul ac iunii
- lei (RON) -

Nr
crt

Denumirea
ac iunii/activit ii

Natura
cheltuielilor

Nr. de
partici
-pan i Total 90%

CJM
10% Ctb
proprie

Alte
men i
-uni

Cheltuieli de
transport

 22 222 20 000 2 222

Cheltuieli de cazare 6667 6.000 667
Cheltuieli de mas 15 556 14.000 5 556

1. Obiectivul echipei
feminine de
handbal HCM Baia
Mare pentru
sezonul
competi ional
2013-2014 este
clasarea pe unul
din locurile 1-5 în
Liga Na ional

Taxe/ cotiza ii de
înscriere i/sau
participare la
ac iunile sportive,
taxe de organizare a
ac iunilor, în
condi iile stabilite
de organizatori

66 667 60 000 6 667

TOTAL 111 112 100.000 11 112

http://www.hcmbaiamare.ro
mailto:koteczd@yahoo.com
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Anexa nr. 3 la HCJ MM nr. 84 din 29 mai 2013

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. Gheorghe incai, nr.46, jude ul
Maramure , codul fiscal__________, cont___________, deschis la__________, reprezentat  prin
Zamfir Ciceu, în calitate de pre edinte, denumit  în continuare institu ia finan atoare,

i
H.C.M. Baia Mare cu sediul în localitatea Baia Mare, str. ___________Jude ul Maramure ,

telefon, _______________,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, ale  Hot rârilor Consiliului jude ean Maramure  nr, 68 i 69/ 2013
privind stabilirea structurilor sportive de performan  de prim e alon care vor beneficia de
finan area programelor sportive în anul 2013 i respectiv, aprobarea repartiz rii pe destina ii a
sumei de 2.000 mii lei  aprobat  din bugetul propriu al jude ului Maramure  pe anul 2013 pentru
activitatea „Servicii recreative i sportive” 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 2013.
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 31.12.2013.

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;
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;
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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.

INSTITU IA FINAN ATOARE

____________________________
reprezentant legal

BENEFICIAR

____________________________
reprezentant legal


