
 
 

REPARTIZAT LA : 

ComisiileConsiliului local nr. 1, 2 si 3 

DirecȚia Buget-Contabilitate, RU și dezvoltare locală   

Data depunere avize/rapoarte:13.09.2019/13.09.2019 

Primar,              Secretar general UAT, 

Harpa Vasilică                       jr. Sabin Isabela 

 

 

 

 

 
 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU NEAMŢ 
Proiect 

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea unei asocieri cu Asociația Club Sportiv F.C.Ozana Târgu Neamț în 

vederea realizării unui proiect de interes public local 
  

  
            Consiliul local al orașului Târgu Neamţ; 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 12.918/12.09.2019 a domnului Vasilicã Harpa, 

primarul Orașului Târgu Neamţ, întocmit în baza solicitării nr. 16/12.09.2019  

12914/12.09.2019 a Asociației Club Sportiv F.C.Ozana Târgu Neamț, în vederea organizării 

unui cantonament de antrenare a membrilor  echipei ; 

Văzând raportul de specialitate  nr. 12917/ 12.09.2018 al  Direcţiei Buget 

Contabilitate, RU și Dezvoltare locală; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.1447/2007 privind aprobarea 

Normelor financiare pentru activitatea sportivă și  Legii 69/2000 a educației fizice și 

sportului, cu modificările şi completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art.129, alin (2) lit.”d”, alin.(7) lit”f”,  art.139 

alin.(3)lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea cu Asociația Club Sportiv F.C.Ozana Târgu Neamț în 

vederea  organizării unui cantonament de antrenare a membrilor  echipei.  

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Orașului Târgu Neamţ, în vederea realizării 

proiectului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 44.000 lei. 

(3) Se aprobă Contractul de asociere pentru sprijin financiar dintre Orașul Târgu Neamţ 

și Asociația Club Sportiv F.C.Ozana Târgu Neamț, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 



         Art.2: Direcţia Buget Contabilitate, RU și dezvoltare locală vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul Juridic va lua măsurile ce se impun pentru 

încheierea acordului de asociere. 

    Art.3:  Secretarul general al orașului va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate. 

 

                    Inițiator,                                                                                              Avizează, 

                     Primar,                                                                           Secretar general UAT, 

               Harpa Vasilică                                                                              jr. Sabin Isabela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Orașul Târgu Neamț 
Nr. 12.918/ 12.09.2019    
 

Referat de aprobare 

privind aprobarea unei asocieri cu Asociația Club Sportiv F.C.Ozana Târgu Neamț în 
vederea realizării unui proiect de interes public local 

 

 

Analizând : 

-solicitarea nr. 16/12.09.2019  12914/12.09.2019  a Asociației Club Sportiv F.C.Ozana 

Târgu Neamț, în vederea organizării unui cantonament de antrenare a membrilor  echipei 

 -prevederile din H.G nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru 

activitatea sportivă și din Legea 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

Prin urmare am iniţiat si redactat proiectul de hotărâre anexat, pe care îl supun 

dezbaterii și aprobării dumneavoastră. 

  

Primar, 
               Harpa Vasilicã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORAȘUL TÂRGU NEAMȚ       Avizat, 
Direcția Buget Contabilitate, RU și dezvoltare locală                Primar,                      
Nr.   12.917/ 12.09.2019                                        HARPA Vasilicã 
 

Raport de specialitate 
 privind aprobarea unei asocieri cu Asociația Club Sportiv F.C.Ozana Târgu Neamț în 

vederea realizării unui proiect de interes public local 
 

Luând act de : 

*prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

Art. 129: Atribuţiile consiliului local 
(1)Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes 
local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale 
administraţiei publice locale sau centrale. 
(2)Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

d)atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 
(7)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit 
competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes local privind: 

f)sportul; 
Analizând : 

o solicitarea nr. 16/12.09.2019  12914/12.09.2019   a Asociației Club Sportiv F.C.Ozana 

Târgu Neamț, în vederea organizării unui cantonament de antrenare a membrilor  

echipei 

      -prevederile din H.G nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru 

activitatea sportivă  

     - Legea 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificările şi completările ulterioare, 

Art. 18
1 

(1)Prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot aloca 
sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a structurilor sportive care au 
calitatea de ordonator de credite aflate în subordinea acestora. 
b)finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate pe raza 
unităţii administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, 
deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă; 

 

Susținerea activităților sportive de către autoritatea locală are ca impact și promovarea 

imaginii comunității locale implicate în susținerea valorilor și a educației tinerilor, pentru 

dezvoltarea intelectuală și profesională a tinerii generații . 

Vă supunem spre aprobare asocierea Orașului Târgu Neamț cu Asociația Club Sportiv 

F.C.Ozana Târgu Neamț, în vederea realizării unui proiect de interes public local. 

           Prenume, nume                         Funcția publică                                     Semnătura            Data 
Mihaela Domnica Director executiv adjunct, 

Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala 
 12.09.2019 

Oana Iftode Serviciul Juridic,  12.09.2019 



ANEXA LA HOTĂRÂREA NR._____ DIN _________ 

 

 

Orașul Târgu Neamț                                      Asociația Club Sportiv F.C.Ozana Târgu Neamț 

Nr……din…………                                                              Nr……din………… 

 

CONTRACT DE ASOCIERE PENTRU SPRIJIN FINANCIAR 

 

 În dorința de a atrage un număr cât mai mare de tineri în practicare activității sportive și 

orientarea lor cître sportul de performanță, pentru obținerea unor rezultate remarcabile la 

competițiile sportive naționale și internaționale, în speranța reprezentăriii în cât mai bune 

condiții a Orașului Târgu Neamț, cât și pentru posibilitatea asigurării petrecerii timpului liber 

într-un mod cât mai plăcut și sănătos, pentru sprijinirea activității asociațiilor sportive de pe 

raza orașului 

 

         Oraşul Târgu-Neamţ,  cu sediul în orașul Târgu-Neamţ, B-dul Ștefan cel Mare, nr. 62,  

judeţul Neamţ, cod fiscal 2614104 reprezentată prin domnul Vasilicã Harpa în calitate de 

primar, denumit în continuare Asociatul nr. 1 

și 

      Asociația Club Sportiv F.C.Ozana Târgu Neamț, cu sediul în orașul Târgu Neamț, str. 

Batalion, nr 6A, județul Neamț, cod fiscal 39959030 reprezentată prin domnul Isache Victor-

Andrei în calitate de președinte, denumit în continuare Asociatul nr. 2 

 

Articolul 1. – DEFINIREA ASOCIERII 

1.1.  Părțile semnatare au decis să încheie prezentul contract, conform prevederilor 

art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ și în baza art. 3, coroborat cu art. 18� , alin. (1) lit. b) din Legea 69/2000 a 

aeducației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 

1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, ale prevederilor 

art. 1, art. 2 și art. 46 alin. (1), lit. f) din O.G. nr. 26/200 cu privire la asociații și fundații 

1.2. Contractul de asociere se încheie în baza H.C.L. nr…….din……….. 

 

Articolul 2. – OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Prezentul contract are ca obiect asocierea Oraşului Târgu-Neamţ cu Asociația 

Club Sportiv F.C.Ozana Târgu Neamț în vederea promovării fotbalului ca sport de masă și 



a performanței sportive în rândul tinerilor și adulților cu aptitudini  și interese deosebite 

pentru acest sport,  prin  participarea  sportivilor clubului la competiții naționale – Liga 3, 

seria 1. 

2.2. Susținerea financiară se va realiza prin alocarea de la bugetul local de către 

Asociatul nr. 1 a sumei de ……….., în limita prevederilor bugetului local pe anul 2019, sumă 

care va fi folosită de către Asociatul nr. 2 numai pentru cheltuielile prevăzute în legislație. 

2.3 Plățile se vor efectua într-o singură tranșă. 

 

Articolul 3. – DURATA CONTRACTULUI 

Prezentul contract intră în vigoare începând cu data semnării și produce efecte până la 

data de ……………. 

 

Articolul 4. – OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

4.1. Asociatul nr. 1 are următoarele obligații: 

a) să asigure sumele necesare spijinirii în bune condiții a activităților sportive, în limita 

prevederilor bugetare, în baza solicitărilor și în conformitate cu obiectivele prevăzute în 

programul sportiv / calendarul competițional al asociației; 

b) să vireze sumele în contul Asociatul nr. 2; 

c) să supravegheze și să controleze modul de utilizare a sumelor prevăzute în buget; 

d) să dispună încetarea sprijinului financiar în situația în care Asociatul nr. 2 nu-și respectă 

obligațiile. 

4.2. Asociatul nr. 2 are următoarele obligații: 

a) să nu transfere sau să cesioneze drepturile dobândite prin prezentul contract de asociere 

altor persoane fizice sau juridice; 

b) să utilizeze suma acordată cu titlu de spijin financiar numai pentru acțiunile sportive 

stabilite prin contract; 

c) să realizeze obiectivele prevăzute în programul sportiv / calendarul competițional al 

Federației Române de Fotbal și acțiunile prevăzute în contract; 

d) să întocmească decontul de cheltuieli (copii de pe facturi, ordine de plată, chitanțe, 

contracte, alte documente justificative) în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data 

încheierii acțiunilor/ activităților prevăzute în contract, iar sumele rămase necheltuite să le 

restituie în contul Asociatului nr. 1; 

e) să asigure personalul tehnic pentru pregătirea sportivilor și evenimentelor sportive; 

f) să asigure echipament pentru antrenament și competiții sportive, materiale sportive; 



g) în intervalul orar în care bazele sportive le sunt la dispoziție, toată răspunderea revine în 

sarcina Asociatului nr. 2, atât întreținerea cât și gestionarea bunurilor; 

 4.3. Să desfășoare acțiuni pentru promovarea spiritului fairplay, precum și acțiuni de 

prevenire și combatere a dopajului. 

 

 Articolul 5. – CRITERII DE PERFORMANȚĂ SPORTIVĂ 

Asociatul nr. 2, beneficiarul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească următoarele 

criterii de performanță: 

a) să depună toate eforturile pentru menținerea echipei de fotbal în Campionatul Ligii a 3-a; 

b) să atragă cât mai mulți copii, tineri și adulți către practicarea unui sport; 

c) să-și îndeplinească obiectivele propuse, să-și asume responsabilitățile asupra obiectivelor 

propuse în programul sportiv / calendarul competițional. 

   

Articolul 6. – RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

6.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în 

prezentul contract, părțile răspund potrivit prevederilor legale; 

6.2. Niciuna din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/ și de 

executarea în mod necorespunzător (total sau parțial) a oricărei obligații care îi revine în baza 

prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației 

respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege. 

 

Articolul 7. – ÎNCETAREA CONTRACTULUI  

Încetarea contractului poate avea loc în următoarele situații: 

a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; 

b) prin acordul părților contractante; 

c) imposibilitatea asigurării sprijinului financiar de către Asociatul nr. 1; 

d) prin rezilierea unilaterală de către Asociatul nr. 1, în cazul nerespectării destinației 

sumelor alocate sau ca urmare a nerealizării acțiunilor la care Asociatul nr. 2 s-a obligat în 

contract; 

e) reziliere de drept fără punere în întârziere și fără intervenția instanței, dacă nu se 

respectă clauzele contractuale. 

  

Articolul 8. – FORȚA MAJORĂ 

În cazul apariției unui eveniment de forță majoră, astfel cum este definit de Codul Civil, parte 

care îl invocă, trebuie să informeze cealaltă parte în termen de 5 zile de la apariția lui sau de la 



data la care a luat cunoștință de acesta, prin notificare expresă. Încetarea cazului de forță 

majoră va fi notificată în aceleași condiții. 

 

Articolul 9. – LITIGII 

În cazul în care rezolvarea neînțelegirilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse 

spre soluționare instanțelor judecătorești competente. 

 

Articolul 10. – DISPOZIȚII FINALE 

10.1. Regimul de gestionare a sumelor și controlul financiar se realizează în condițiile legii. 

Angajarea și decontarea cheltuielilor în baza prezentului contract se face potrivit Legii 

82/1991 a contabilității, cu modificările și completările ulterioare. 

10.2. Modificarea și completarea prezentului contract se face cu acordul scris al părților, prin 

act adițional. 

10.3. Prevederile contractului au putere deplină pentru părți și se constituie în norme cu 

caracter tehnic, financiar și administrativ. 

10.4. Prezentul contract se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Orașul Târgu Neamț                                Asociația Club Sportiv F.C.Ozana Târgu Neamț 

Primar, 

 

  

   

 

 

 

 

 


