HOTĂRÂRE
privind aprobarea susţinerii financiare a „Asociaţiei Clubul Sportiv Atletico Slănic” în
vederea derulării programului sportiv „Performanță națională și internațională Slănic
2022”
Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133,
alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019 privind Codul
administrativ
Având în vedere Referatul de aprobare al domnului primar Daneluș Costea , nr.
105 CL din 13.04.2022, Raportul de specialitate al Serviciului financiar contabil nr. 106
CL din 13.04.2022, cu privire la oportunitatea finanţării activităţii sportive pe raza oraşului
Slănic, în anul 2022;
Având în vedere:
- art. 129, alin (7) , lit.f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 3, alin. 1, art. 181., alin. (2) , lit.b), art. 67, alin. 2, lit. b şi art. 69 din Legea nr.
69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 9, art. 17, art. 18, art. 22 din HG 1447/2007 privind aprobarea Normelor
financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 3, alin. 2, art. 11, art. 12, art. 20, alin. 1, lit. h şi k, Cap. II, pct. 9, lit. b din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Tinând seamă de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului
Slănic.
În temeiul art. 139, alin. (3), lit. a) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57
din 03. 07. 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Â Ş T E:
Art. 1. - Se aprobă finanţarea programului sportiv al „Asociaţiei Clubul Sportiv
Atletico Slănic” denumit „Performanță națională și internațională Slănic 2022 „
conform contractului prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2. - „Asociaţiei Clubul Sportiv Atletico Slănic”, prin reprezentanţii lor
desemnaţi, se obligă să respecte angajamentele asumate în contractul de susţinere financiară.
Art. 3. - U.A.T oraşul Slănic va asigura finanţarea programului sportiv al Asociaţiei
Clubul Sportiv Atletico Slănic” , Performanță națională și internațională Slănic

2022, cu suma de 10.000 lei .

Art. 4. - Decontarea cheltuielilor se va face conform obiectivelor şi metodologiei de
decontare anexate la contractul de susţinere financiară.
Art. 5. - Se mandatează Primarul oraşului Slănic, d-l Daneluș Costea , pentru
semnarea Contractului de susţinere financiară.
Art. 6. - Prezenta hotărâre va fi comunicată celor în drept prin grija secretarului
general al orașului Slănic şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic şi a
Serviciului financiar contabil din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului
Slănic .

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MARIA MUȘAT
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR general al oraşului Slănic,
ISABELA CERASELLA COJOCARU
Slănic, 28 aprilie 2022
Nr. 29
Vot deschis. Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru”0 „împotrivă” şi 0 „abţinere”.
Consilieri aleşi: 14, consilieri prezenţi: 14, cvorum necesar:8

Anexa la HCL nr. 29 data 28.04.2022
CONTRACT DE SUSŢINERE FINANCIARĂ
NR._____/_________
Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. U.A.T. ORAŞUL SLĂNIC, cu sediul în oraşul Sănic, strada Alexandru Odobescu , nr.2,
judeţul Prahova, tel./fax 0244240299, CUI 2843604, prin reprezentantul său legal Daneluș
Costea, având funcţia de primar, pe de o parte
Şi
1.2. ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV ATLETICO SLĂNIC , cu sediul în oraşul Slănic,
str. Vasile Alecsandri, nr.1 , reprezentată de dl. Mușat Gheorghe, în calitate de preşedinte,
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract are ca scop promovarea şi dezvoltarea activităţii sportive în
oraşul Slănic prin susţinerea financiară a activităţilor sportive desfăşurate de Asociaţia
Clubul Sportiv Atletico Slănic, prevăzute în programul sportiv – „ Performanță

națională și internațională Slănic 2022 ”
2.2. Susţinerea financiară pentru anul 2022 se va realiza prin alocarea de la bugetul local a
sumei de 10.000 lei, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Slănic nr. 17 din 18.02.2022,
la capitolul bugetar 67.02
Art. 3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract este valabil pentru anul calendaristic 2022.
3.2. Posibilitatea de finanţare a programului sportiv pentru anul 2023, în condiţiile aprobării
de către Consiliul Local a sumei necesare în bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului pentru
anul 2023, se va face prin încheierea unui nou contract de finanţare, aprobat în consiliul
local.
Art. 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. UAT ORAŞ SLĂNIC:
4.1.1. Se obligă să susţină financiar activităţile sportive cuprinse în programul sportiv „

Performanță națională și internațională Slănic 2022 ”„ de Asociaţia Clubul
Sportiv Atletico Slănic , din bugetul local, anexa nr.1 la prezentul contract.
4.1.2. Sumele alocate de U.A.T oraşul Slănic vor fi întrebuinţate la decontarea cheltuielilor
necesare realizării obiectivelor prevăzute în programul anual, conform metodologiei de
decontare anexei nr. 2 la prezentul contract.
4.1.3. U.A.T. oraşul Slănic va face plăţile stabilite numai în baza unei solicitări scrise, în
conformitate cu obiectivele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract
4.2. ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV ATLETICO SLĂNIC se obligă :
4.2.1. să contribuie la dezvoltarea ramurii sportive a atletismului în oraşul Slănic.
4.2.2. să promoveze imaginea oraşului Slănic în toate activităţile pe care le desfăşoară.
4.2.3. să nu transfere sau să cesioneze drepturile dobândite prin prezentul contract de
susţinere financiară altor persoane fizice sau juridice.
4.2.4. să depună toate eforturile pentru a îndeplini obiectivele asumate.
4.2.5. să întocmeasca şi să predea UAT oraş Slănic, rapoartele de activitate, narative şi
financiare.
4.2.6. să prezinte documentele justificative UAT oraş Slănic, pentru validarea plăţilor
4.2.7.să prezinte , la solicitarea UAT oraş Slănic, orice informaţie sau document cu privire la
Contractul de finanţare, inclusiv documentele originale ce justifică plăţile în termen de 5 zile
de la solicitare.
4.2.8.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.
4.3. Asociaţia Clubul Sportiv Atletico Slănic , răspunde :
4.3.1 de exactitatea datelor cuprinse în documentele justificative de plată.
4.3.2. de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului .
Art. 5. MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri:
a. la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;
b. prin acordul părţilor contractante;
c. în urma ivirii unui caz de forţă majoră;
d. imposibilitatea asigurării fondurilor băneşti de către UAT oraş Slănic;
e. prin reziliere:
- în cazul nerespectării destinaţiei sumelor alocate;
- în cazul în care nu se obţin performanţele sportive la care Asociaţia Clubul Sportiv
Atletico Slănic s-a obligat prin prezentul contract;
- în cazul nerespectării clauzelor stipulate în contract.
Rezilierea se face de plin drept, fără punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţei de
judecată.
Art. 6. REGLEMENTAREA LITIGIILOR
6.1. Eventualele litigii, neînţelegeri sau pretenţii, având legătură cu prezentul contract de
susţinere financiară sau încălcarea, încetarea sau invalidarea acestuia, vor fi soluţionate pe

cale amiabilă, în caz contrar părţile se vor adresa instanţelor de judecată de drept comun.
Art. 7. FORŢĂ MAJORĂ
7.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
7.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
7.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
7.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie
în vederea limitării consecinţelor.
7.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
7.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
Art. 8. CLAUZE SPECIALE
8.1. Părţile au obligaţia de a nu întreprinde nimic de natură a afecta buna desfăşurare a
activitărţii care face obiectul prezentului contract de finanţare.
8.2. Modul de gestionare a sumelor alocate de UAT oraş Slănic către Asociaţia Clubul
Sportiv Atletico Slănic , din bugetul local , va fi controlat de Serviciul Financiar contabil
din cadrul Primăriei, în baza rapoartelor şi a documentelor justificative prezentate.
8.3. La sfârşitul campionatului, reprezentantul Asociaţiei Clubul Sportiv Atletico Slănic ,
va prezenta un raport privind activitatea sa competiţională în anul 2022 şi performanţele
obţinute.
8.4. La sfârşitul anului, dar nu mai târziu de 15 decembrie reprezentantul Asociaţiei Clubul
Sportiv Atletico Slănic, va prezenta un raport, în faţa Consiliului Local al oraşului Slănic,
privind utilizarea sumelor primite din bugetul local.
8.5. Monitorizarea : pe toată durata contractului , precum şi pe o perioadă de 5 ani de la
încetarea acestuia, Asociaţia este obligată să permită , în orice moment, accesul neîngrădit al
reprezentanţilor Primăriei oraşului Slănic, sau altor organe de control şi audit, abilitate de
lege, în scopul realizării controlului financiar şi auditului, pentru a controla registrele,
documentele şi înregistrările deţinute de către asociaţie. Refuzul Asociaţiei de a permite
accesul acestor persoane şi de a coopera cu aceştia , conferă UAT Oraş Slănic, dreptul de a
solicita în scris restituirea integrală a sumelor alocate.
8.6. . Cheltuielile vor fi efectuate de către Asociaţia Clubul Sportiv Atletico Slănic conform
prevederilor prezentului contract de finanţare şi a anexei la acesta.
8.7. Asociaţia Clubul Sportiv Atletico Slănic este responsabilă pentru modul în care
finanţarea este folosită , răspunderea UAT. Oraş Slănic, nefiind în nici un fel angajată , în
cazul în care, Asociaţia Clubul Sportiv Atletico Slănic , va fi responsabilă faţă de terţi
pentru prejudiciile cauzate .
8.8. UAT oraş Slănic nu răspunde în cazul nerespectării legislaţiei în vigoare, de către
Asociaţia Clubul Sportiv Atletico Slănic , sau de către angajaţi, colaboratori sau
consultanţi ai acesteia.

Art. 9. DISPOZIŢII FINALE
9.1. Modificarea, adaptarea şi completarea prezentului contract se va face numai cu acordul
scris al ambelor părţi, prin acte adiţionale.
9.2. Prezentul contract de susţinere financiară a fost încheiat în trei exemplare, în original.

U.A.T. ORAŞ SLĂNIC

Asociaţia Clubul Sportiv Atletico Slănic

,
Președinte Gheorghe Mușat ,
Primar Jr. Daneluș Costea

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MARIA MUȘAT
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR general al oraşului Slănic,
ISABELA CERASELLA COJOCARU
Slănic, 28 aprilie 2022
Nr. 29
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Anexa 1 la contractul de susţinere financiară

PROGRAM SPORTIV – „ Performanță națională și internațională Slănic
2022 ”
ACTIVITĂŢI SPORTIVE CE SE VOR DESFĂŞURA ÎN ANUL 2022
1. PARTICIPAREA LA CAMPIONATUL EUROPEAN JUNIORI 2- ISRAEL
2. PARTICIPAREA LA ZILELE OLIMPICE ALE TINERETULUI EUROPEAN
FOTE – CEHIA
3. PARTICIPAREA LA CAMPIONATELE NAȚIONALE DE JUNIORI PITEȘTI
4. PARTICIPAREA LA CAMPIONATELE NAȚIONALE DE JUNIORI 1, 3,
SENOIRI, TINERET - CRAIOVA
5. ANTRENAMENTE SPORTIVI
6. INIŢIERE COPII

OBIECTIVE DE REALIZAT
Obiectivele pe care Asociaţia Clubul Sportiv Atletico Slănic , le urmăreşte în
PROGRAM SPORTIV – „Performanță națională și internațională Slănic 2022”
sunt:
a. OBIECTIVE GENERALE – desfăşurarea de activităţi sportive (disciplina
atletism), respectiv:
o Susţinerea și promovarea atletismului local la nivelul oraşului Slănic
o Sporirea prestigiului oraşului Slănic prin intermediul activităţilor sportive
pe plan judeţean şi naţional și internațional
o Încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive în mod continuu de cât
mai mulţi copii
o Atragerea şi stimularea tuturor copiilor, fără nicio discriminare , în mod
liber şi voluntar , independent sau în cadru organizat, pentru practicarea
activităţilor fizice şi sportive
o Participarea la competiții sportive pe plan local, național și internațional

o Susţinerea activităţilor de performanţă la nivelul copiilor şi adolescenților
şi promovarea acestora
o Susţinerea procesului de redresare a sportului la nivelul oraşului Slănic
b. OBIECTIVE SPECIFICE
o luna iulie 2022- participarea la campionatul european juniori 2- ISRAEL cu 1 sportiv
al clubului
o luna iulie 2022- participarea la zilele olimpice ale tineretului european FOTE – cu 1
sportiv al clubului
o luna mai 2022 - participarea la campionatele naționale de juniori - PITEȘTI cu 8
sportivi ai clubului
o luna august 2022 - participarea la campionatele naționale de juniori - CRAIOVA cu 8
sportivi ai clubului
o decembrie 2022 - premierea celor mai buni sportivi ai anului
o Selecţionarea unui număr de 10 elevi, originari din oraşul Slănic,

U.A.T. ORAŞ SLĂNIC,
PRIMAR
JR. DANELUȘ COSTEA

Asociaţia Clubul Sportiv Atletico Slănic

PREȘEDINTE ,
GHEORGHE MUȘAT

Anexa nr.2 la contractul de finanţare

PROGRAM SPORTIV – „Performanță națională și internațională Slănic
2022”
A. METODOLOGIA DE DECONTARE A CHELTUIELILOR
a. Pentru participarea la concursurile județene, naționale sau internaționale se vor
prezenta documente financiar-contabile justificative (facturi, chitanţe, bonuri
fiscale pînă la 100 lei) la nivelul sumelor acordate până la solicitarea altei tranşe
de finanţare;
b. Pentru plata echipamentelor, materialelor , utilităților sumele se vor justifica cu
facturi și contracte .
B. SUMELE necesare atingerii obiectivelor propuse se vor acorda pentru:
a. Costuri înscriere sportivi la competiții :
o Taxa de participare anuală;
o Viza anuală
o Legitimaţii ;
b. Cheltuieli deplasare, cazare și masă sportivi participanți la competiție;
c. Echipament sportiv

U.A.T. ORAŞ SLĂNIC,
PRIMAR
JR. DANELUȘ COSTEA

Asociaţia Clubul Sportiv Atletico Slănic

PREȘEDINTE ,
GHEORGHE MUȘAT

