CONTRACT DE FINANŢARE
Nr.

din

a acţiunilor/activităţilor din cadrul programului _____________________________, în anul _____.

CAP. 1
Părţile contractante
Municipiul Zalău cu sediul în Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, reprezentată prin ing. Radu
S.V.Capâlnaşiu - Primar şi ec. Mariana Cuibuş - Director Economic, având cont nr. RO 30
TREZ 0056124510220XXXXX, deschis la Trezoreria Zalău, cod fiscal: 4291786 denumită
în continuare instituţia finanţatoare
şi
Structura sportivă: _________________________secţia de____________________ cu
sediul în localitatea Zalău, str.__________________________nr.__, judeţul Sălaj, telefon:
_______________ fax: __________________, certificat de identitate sportivă nr.
____________________, cod fiscal nr. ______________, cont nr._____________________,
deschis la ______________________________, reprezentată prin _____________________
şi ___________________________, denumită în continuare structură sportivă, în baza
dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 actualizată, ale Ordinului
preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor structurilor
sportive, ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare în
activitatea sportivă, ale Legii nr. 350/2005 actualizată, privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. ____________/2010, au convenit
încheierea prezentului contract.
CAP. 2
Obiectul şi valoarea contractului
ART. 1.
Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea proiectului, respectiv a
acţiunilor/activităţilor din cadrul programului sportiv_________________________,
prevăzute în anexa nr. 1.
ART. 2.
Instituţia finanţatoare repartizează structurii sportive suma de _______________________lei
pentru finanţarea acţiunilor/activităţilor prevăzute la art. 1. şi suma de _________________
lei pentru asigurarea suplimentului de hrană/zi.
TOTAL:

lei.

CAP. 3
Durata contractului : 12 luni
ART. 3
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil pentru
perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2010.
CAP. 4
Drepturile şi obligaţiile părţilor
ART. 4
Structura sportivă are următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să utilizeze suma prevăzută la art. 2 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 realizeze acţiunile/activităţile prevăzute la art. 1, obiectivele şi indicatorii prevăzuţi în
anexa nr. 3;
c) să promoveze imaginea Municipiului Zalău prin expunerea siglei pe echipamentul sportiv,
pe afişe, pliante, machetele ziarelor, pe panourile publicitare, pe spider, roll-up (panou pentru
interviuri) şi banner pe marginea terenului (lângă cel al sponsorului principal);
d) să permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind
modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2;
e) să contribuie cu minimum 25% din valoarea totală de finanţare a proiectului;
f) să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi statutul şi
regulamentele federaţiei sportive naţionale la care este afiliată;
g) să întocmească şi să transmită instituţiei, în termen de 60 de zile calendaristice de la data
încheierii acţiunilor raportul financiar însoţit de documentele justificative de cheltuieli
conform modalităţilor de decontare stabilite de finanţator;
h) 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;
i) 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;
j) să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea şi
combaterea violenţei şi dopajului în cadrul acţiunilor finanţate potrivit prezentului contract;
k) să transmită un raport cu privire la realizarea obiectivelor prevăzute în contract la finalul
campionatului sau după primul semestru (sporturi individuale);
l) să respecte Condiţiile şi criteriile de finanţare stabilite de finanţator;
m) să permita accesul gratuit la manifestările sportive organizate de structura sportivă
contractantă pe raza Municipiului Zalău pentru următoarele categorii: preşcolari, elevi,
studenţi şi pensionari.

ART. 5
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 plătească suma prevăzută la art. 2, în termenele prevăzute de lege de la prezentarea
documentelor de la art. 4, lit. g;
c) să penalizeze, cu 20% din valoarea finanţării, structurile sportive care nu promovează
imaginea Primăriei şi a Consiliului local prin expunerea siglei municipiului pe: echipament,
afişe, pliante, machetele ziarelor, panouri publicitare, spider, roll-up (panou pentru interviuri),
bannere la marginea terenului de joc (la mijloc, lângă cel al sponsorului principal);
d) să asigure cheltuielile eligibile prevăzute în HG nr. 1447/2007 pentru acţiunile/ activităţile
interne şi internaţionale (oficiale),
e) să asigure cheltuielile, conform HG nr. 1447/2007, pentru patru perioade (stagii) de
pregătire centralizată/an;
f) să asigure cheltuielile, conform HG nr. 1447/2007, pentru patru jocuri (turnee) de
verificare înainte de retur şi patru jocuri (turnee) de verificare înainte de tur;
g) să vireze suma prevăzută la art. 2 după depunerea documentaţiei pentru fiecare acţiune.
Decontările se vor efectua parţial sau integral şi numai în baza documentelor justificative
legal întocmite;
h) să analizeze şi să dispună diminuarea valorii contractului în cazul nerealizării obiectivelor.
i) sumele prevăzute în contract pentru acţiunile internaţionale, necheltuite, nu se redistribuie
la acţiunile/activităţile interne;
j) 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.
CAP. 5
Răspunderea contractuală
ART. 6
1. 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.
2. Pentru nedepunerea la termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevăzute
la art. 4 lit. g, instituţia finanţatoare are dreptul să refuze decontarea cheltuielilor efectuate cu
ocazia desfăşurării acţiunilor/activităţilor respective.
ART. 7
Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.
CAP. 6 Litigii
ART. 8
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.

CAP. 7
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 şi se
consemnează într-un act adiţional.
ART. 13
Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul contract.
ART. 14
Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru instituţie şi
un exemplar pentru structura sportivă.
Municipiul Zalau
Primar,
Radu S.V. CĂPÎLNAŞIU
Direcţia Economică,
Director,
Mariana CUIBUŞ

Serviciul Juridic,
Şef Serviciu,
Claudia ARDELEAN

Clubul Sportiv
Preşedinte/Director,

Responsabil financiar,
_______________________

ANEXA 1
la
Contractul de finanţare
Nr.

din

Structura sportivă:
Secţia de

;
.

Activităţile/acţiunile din cadrul:
1 Proiectului:_____________________________;
2. Programului:____________________________;
Nr.
crt.

Denumirea acţiunii/
activităţii

1.

Activităţi/acţiuni
interne

2.

3.

Locul de desfăşurare a
acţiunii/
activităţii

TOTAL:
Acţiuni internaţionale
oficiale

TOTAL:
Supliment hrană/zi
TOTAL GENERAL:

PREŞEDINTE/DIRECTOR CLUB,

Perioada
acţiunii/
activităţii

Număr de
participanţi la
acţiune/
activitate

Costul acţiunii/
activităţii
- lei -

ANEXA 2
la
Contractul de finanţare
Nr.

din

Structura sportivă:
Secţia de

;
.

Bugetul acţiunilor/activităţilor din cadrul
1 Proiectului: Finanţarea structurilor sportive de performanţă;
2. Programului: Promovarea sportului de performanţă.
- lei Nr.
crt.

Categoriile de cheltuieli pentru acţiunea/
activitatea

Valoarea
totală

1.

,,Promovarea sportului de performanţă’’:

acţiuni/activităţi:

Total____________________ din care:

din fonduri publice

Din venituri proprii

_________
_________
_________

_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________

_________
_________

_______________
_______________

_______________
_______________

,,Întreţinerea, funcţionarea, dezvoltarea şi
modernizarea bazei sportive’’:
- acţiunea/activitatea: _____________________
_______________________________________
Total____________________ din care:
_________
a)_________________________________
_________
b)_________________________________
_________
c)_________________________________

_______________
_______________
_______________

________________
________________
________________
___

a) acţiuni/activităţi interne:
b) acţiuni internaţionale:
c) supliment hrană /zi:
2.

care

,,Sportul pentru toţi’’:
- acţiunea/activitatea ______________________
_______________________________________
Total____________________ din care:
a) acţiuni/activităţi interne:
b) acţiuni internaţionale:

3

din

PREŞEDINTE/DIRECTOR CLUB,

ANEXA 3
la
Contractul de finanţare
Nr.

din

Structura sportivă:
Secţia de

;
.

Scopul şi obiectivele activităţilor/acţiunilor din cadrul:
1 Proiectului: Finanţarea structurilor sportive de performanţă;
2. Programului: Promovarea sportului de performanţă.
A. Scopul:
;
B. Obiective: - generale:
;
- specifice:
:
Obiective
/secţie/
grupă

Campionat
Naţional

Cupa
României

PREŞEDINTE/DIRECTOR CLUB,

Campionat
Balcanic

Campionat
European

Campionat
Mondial

Olimpiadă

