
ROMANIA  
JUDETUL PRAHOVA  
COMUNA BLEJOI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 

HOTARAREA nr. 47 
privind sustinerea financiara a Asociatiei Clubul Sportiv Muntenia Blejoi  
pentru programul sportiv ,,Participarea echipei de seniori in campionatul  

Ligii B Prahova”, in anul 2018 
 
 
 
      Consiliul Local al comunei Blejoi, judetul Prahova,    

Vazand Referatul de aprobare nr. 11335/22.08.2018  al Primarului comunei Blejoi; 
Avand in vedere cererea de finantare a Asociatiei Clubul Sportiv Muntenia Blejoi, 

inregistrata la Primaria Blejoi sub nr. 11061/20.08.2018; 
Tinand seama de prevederile art. 181 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 69/2000 privind 

educatia fizica si sportul si art. 36 alin. (6), lit. a) pct. 6 din Legea nr. 215/2001, republicata, 
privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 
       In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica 
locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 
 
 

HOTARASTE: 
 
 
 

Art. 1. (1) Se aproba sustinerea financiara a Asociatiei Clubul Sportiv Muntenia 
Blejoi pentru programul sportiv ,,Participarea echipei de seniori in campionatul Ligii B 
Prahova”, pentru anul 2018, cu suma de 3500 lei, conform contractului de finantare prevazut 
in anexa la prezenta hotarare. 

Art. 2. Se imputerniceste primarul comunei Blejoi sa semneze contractul de 
finantare. 

 
 
 

Blejoi,  30 august 2018 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                   CONTRASEMNEAZA,                                                                            
         Iulia GRIGORE                                                                Secretar, 
                                                                                                 Sorin LUPU 
 
 
 



 
                                                                                                         Anexa 
                                                                                        la H.C.L. nr. 47/30.08.2018 

 
  

CONTRACT DE SUSTINERE FINANCIARA 
 
 
 

Partile:  
1. Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Blejoi, cu sediul in comuna Blejoi, 

sat Blejoi, nr. 1003, judetul Prahova, CIF 2845346, reprezentata de primar - Adrian Dumitru 
si 
2. Asociatia Clubul Sportiv Muntenia Blejoi, cu sediul in comuna Blejoi, sat 

Blejoi, nr. 128, judetul Prahova, C.I.S. 0076670, numar de identificare in Registrul sportiv: 
PH/A2/00158/2017, reprezentata de presedinte - Vladimir-Stefan Nica  

 
Ca urmare a cererii inregistrate sub nr. 11061/20.08.2018 si a Hotararii nr. 

___/________ a Consiliului Local al comunei Blejoi, partile au convenit urmatoarele: 
 

Obiectul contractului 
Art. 1.  (1) Obiectul prezentului contract îl constituie alocarea de catre Comuna 

Blejoi a sumei de 3500 lei cu titlu de finantare pentru anul 2018 catre Asociaţia Clubul 
Sportiv Muntenia Blejoi, club de drept privat, cu sediul in comuna Blejoi, pentru programul 
sportiv ,,Participarea echipei de seniori in campionatul Ligii B Prahova”. 

 
Durata contractului  

  Art. 2. Prezentul contract este valabil pana la data de 31 decembrie 2018. 
 

Drepturile şi obligaţiile părţilor 
Art. 3. Structura sportivă are următoarele drepturi şi obligaţii: 

a) să utilizeze suma prevăzută la art. 1 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente 
acţiunilor/activităţilor prevăzute în anexa nr. 1, potrivit destinaţiei stabilite prin contract în 
anexa nr. 2 şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 
b) să permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind 
modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 1; 
c) să contribuie cu minimum 10 % din valoarea totală de finanţare a proiectului; 
d) să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi statutul şi 
regulamentele federaţiei sportive naţionale la care este afiliată; 
e) să întocmească şi să transmită instituţiei, în termen de 15 zile calendaristice de la data 
încheierii acţiunilor raportul financiar însoţit de documentele justificative de cheltuieli. 
Sumele ramase necheltuite la un anumit capitol nu se vor folosi pentru plata altor tipuri de 
cheltuieli, urmand a fi restituite institutiei finantatoare; 
f) să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului 
contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului 
de control, sumele primite, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare; 
g) să permită utilizarea, în scop necomercial, de către instituţia finanţatoare a imaginii de 
grup sau individuale, statică sau în mişcare, a sportivilor care participă la acţiunile finanţate; 
h) să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei şi dopajului în cadrul acţiunilor finanţate potrivit prezentului contract; 



i) la ajungerea la termen, să transmită un raport cu privire la realizarea scopului si 
obiectivelor prevăzute în anexa nr 3 la prezentul contract; 
j) să permita accesul gratuit la manifestările sportive organizate de structura sportivă 
contractantă pe raza comunei Blejoi pentru următoarele categorii: preşcolari, elevi, studenţi 
şi pensionari. 
 

Art. 4. Instituţia finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii:  
a) să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei alocate, precum şi modul de 
respectare a dispoziţiilor legale; 
b) să analizeze şi să dispună diminuarea valorii contractului în cazul nerealizării 
obiectivelor. 
c) în cazul în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract, instituţia 
finanţatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virării 
sau diminuarea sumei repartizate. 
 
 Incetarea contractului 

Art. 5. Incetarea contractului poate inceta in urmatoarele situatii: 
a) prin ajungere la termen; 
b) prin acordul partilor; 
c) prin reziliere, pentru neexecutare culpabila a obligatiilor asumate de parti prin prezentul 
contract. 

 
Răspunderea contractuală 
Art. 6. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate 

prin prezentul contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale 
dispoziţiilor legale în vigoare. 

Art. 7. Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului 
contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care aceasta nu s-a 
realizat, partea nemulţumită se poate adresa instanţei de judecată competente, în condiţiile 
legii. 

Art. 8. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile 
legii. 
 

Dispoziţii finale 
Art. 9. Regimul de gestionare a sumelor alocate şi controlul financiar se realizează 

în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate în baza 
prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanţele publice. 

Art. 10. Curtea de Conturi poate exercita control financiar asupra derulării 
activităţilor non profit finanţate din fonduri publice. 

Art. 11. Prevederile contractului au putere deplină pentru părţi şi se constituie în 
norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ. 

ART. 12. Modificarea clauzelor prezentului contract se poate face numai cu acordul 
părţilor, prin act adiţional. 

 
Prezentul contract s-a încheiat astazi ___________, la Blejoi, în 2 exemplare, cate 

unul pentru fiecare parte. 
 
 

U.A.T. Comuna Blejoi,                                            A.C.S. Muntenia Blejoi, 
            Primar,                                                                       Presedinte, 
   Adrian DUMITRU                                                  Vladimir-Stefan NICA 



 
 
 
 

 
                                                     Anexa nr. 1  

la Contractul de finantare nr. ___/_____________ 
 

 
 
 
 
 

Acţiuni şi activităţi specifice 
ACS MUNTENIA BLEJOI în anul 2018 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea acţiunii/activităţii Locul de desfăşurare 

Perioada de 

desfăşurare 

Nr. de 

partici- 

panţi 

1 

 

Participarea echipei  de seniori în 

campionatul Ligii B Prahova  

 

 

Campionatul Judeţean de 

fotbal AJF PRAHOVA 

17.08.2018 -

30.12.2018 
25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                     Anexa nr. 2  
la Contractul de finantare nr. ___/_____________ 

 
 
 
 
 
 

Bugetul acţiunilor şi acţiunilor 
echipei ACS MUNTENIA BLEJOI în anul 2018 

 
 
                   
 

Nr. 
crt indicator Persoane Cuantum Numar 

jocuri 
Total sume 

- lei 
3.1 Liga B, baremuri arbitri 3 297 7 2079 
3.2 Liga B, baremuri observare 1 86 8 688 

3.3 Cheltuieli cu taxe, vize, legitimari, 
transferuri jucatori etc - - - 733 

TOTAL 3500 
 

    TOTAL CHELTUIELI PROGNOZATE PENTRU ANUL 2018:  3500 lei 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                              Anexa nr. 3  
la Contractul de finantare nr. ___/_____________ 

 
 
 

Scopul şi obiective sportive de realizat 
 
 

I. Scopul 

Valorificarea aptitudiniulor individuale într-un sistem oraganizat de selecţie în comuna 
Blejoi şi localităţile limitrofe, pregătire şi competiţie, care să asigure autodepăşirea 
continua, prin participarea la competiţii sportive organizate la nivel judeţean pentru  
seniori. 
 
 
II. Obiective de realizat 

 
II.a. Obiective generale 

• Susţinirea fotbalului local la nivelul comunei Blejoi; 
• Continuarea cresterii sustenabile a clubului ACSM Blejoi; 
• Încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive în mod continuu de 

cât mai mulţii copii; 
• Atragerea şi stimularea tuturor copiilor fără nicio discriminare în mod 

liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea 
activităţilor fizice şi sportive; 

• Atragerea tinerilor spre sport prin promovaarea unui stil de viata sanaatos 
si aa unei alimentatii corecte/echilibrate direct in scoli; 

• Organiarea de actiuni sociale de ajutorare a categoriilor defavorizate prin 
implicare responsabila; 

• Creşterea interesului local faţă de fenomenul fotbalistic. 
 

II.b. Obiective specifice 
• Mentinerea Liga B Prahova la sfârşitul campionatul judetean de seniori 

sezonul 2018-2019; 
• Selecţionarea unui număr de trei jucatori originari din comuna Blejoi; 
• Creşterea numărului de sustinatori ai clubului ACSM Blejoi si 

promovarea in randul tinerilor pentru a asigura stabilitate pe termen lung, 
precum si cresterea performantelor sportive ale echipei. 

 
                                                                                                                                                                                                                                     


