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       Anexa la HCL nr. 08/2017 

CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILA 

a acţiunilor/activităţilor sportive din cadrul programelor Promovarea sportului de 

performanţă şi Sportul pentru toţi-evenimente sportive, în anul 2107 

 

CAP. 1 

Părţile contractante 

Comuna Camarasu, reprezentat prin primar,  denumit în continuare instituţia finanţatoare, 

Şi 

______________________________________________________________________________

_____ 

structura sportivă: secţia de cu sediul în localitatea ……………………… , nr.___ , certificat de 

identitate sportivă nr. ____, cod fiscal nr.________________ , cont 

nr.__________________________ , deschis la______________________________ , 

reprezentată prin 

_________________________________şi_______________________________________, 

denumită în continuare structură sportivă, în baza dispoziţiilor Legii nr. 350/2005 actualizată, 

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit 

de interes general, ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006, 

privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive, ale 

Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare în activitatea sportivă, 

cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Consiliului Local Camarasu 

nr.___/2017, au convenit încheierea prezentului contract. 

CAP. 2 

Obiectul şi valoarea contractului 

ART. 1. 

Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea proiectului, respectiva acţiunilor/activităţilor 

din cadrul programului sportiv Promovarea sportului de performanţă/Sportul pentru toţi-

evenimente sportive, prevăzute în Anexa 1. 

ART. 2. 

Instituţia finanţatoare repartizează structurii sportive suma de lei pentru finanţarea 

acţiunilor/activităţilor prevăzute la art. 1. 

CAP. 3 

Durata contractului: 12 luni 
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ART. 3 

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil pentru 

perioada 1 ianuarie - 31 decembrie . 

 

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 1, potrivit destinaţiei stabilite prin contract în Anexa 2 

şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 

b) să realizeze acţiunile/activităţile prevăzute la art. 1, obiectivele şi indicatorii prevăzuţi în 

Anexa 3; 

c) să promoveze imaginea Comunei Camarasu prin expunerea siglelor uj pe echipamentul 

sportiv, pe afişe, pliante, machetele ziarelor, pe panourile publicitare, pe spider, etc; 

d) să permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind modul 

de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2; 

e) să contribuie la dezvoltarea 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 la finalul anului pentru sporturile al căror calendar competiţional corespunde 

anului calendaristic; 
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l) să respecte Condiţiile şi criteriile de finanţare stabilite de finanţator; 

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, după prezentarea documentelor de la art. 4, lit. g; 

c) să penalizeze, structurile sportive care nu promovează imagineainstitutiei; 

d) să asigure cheltuielile eligibile, din regulament, la valorile prevăzute în HG nr. 1447/2007 

pentru acţiunile/ activităţile interne şi internaţionale. 

e) să vireze suma prevăzută la art. 2 după depunerea documentaţiei pentru fiecare acţiune. Plăţile 

se vor efectua parţial sau integral numai în baza documentelor justificative legal întocmite; 

f) să analizeze şi să dispună diminuarea valorii contractului în cazul nerealizării prevederilor 

prezentului contract; 

g) 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 va refuza decontarea cheltuielilor efectuate cu ocazia 

desfăşurării acţiunilor/activităţilor respective. 

ART. 7 

Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii. 
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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 nonprofit 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 întrun act adiţional. 

ART. 13 

Anexele nr. 1, 2, 3  fac parte integrantă din prezentul contract. 

ART. 14 

Prezentul contract se încheie în trei exemplare, dintre care două exemplare pentru instituţie şi un 

exemplar pentru structura sportivă. 

 

Comuna Camarasu                                                                     Structura sportiva , 

Primar,                                                                                                 Presedinte , 

Mocean Iancu Marcel                                                               _________________________ 
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ROMÂNIA          Anexa nr. 1 la Regulament                                                                                                                               

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                                              

COMUNA CAMARASU 

 

 

CERERE DE FINANŢARE-CADRU 

 

Structura sportivă ..................... 

Nr. ............. din ....................... 

 

A) Date privind structura sportivă 

1. Denumirea structurii sportive............................................................................................ 

2. Adresa ............................................................................................................................ 

3. Certificat de identitate sportivă nr...................................................................................... 

4. Cont nr. ................................., deschis la ......................................................................... 

5. Cod fiscal ......................................................................................................................... 

6. Alte date de identificare:.................................................................................................... 

   Telefon ................................ Fax ......................................... 

    E-mail .................. Web ....................................... 

7. Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele şi prenumele, funcţia în cadrul structurii  

sportive, telefon) ............................................................................................. 

7.1.Coordonator......................................................................................................... 

7.2.Responsabil financiar.......................................................................................... 

7.3.Responsabil cu probleme tehnice........................................................................ 

7.4.Alţi membri, după caz ....................................................................................... 

 

B) Date privind proiectul 

1. Denumirea proiectului....................................................................................................... 

2. Scopul .............................................................................................................................. 



6 

 

3. Obiective specifice ............................................................................................................ 

4. Activităţi/acţiuni din cadrul proiectului............................................................................. 

5. Perioada de derulare/acţiune/activitate............................................................................. 

6. Locul de desfăşurare/acţiune/activitate.............................................................................. 

7. Participanţi (numărul şi structura)/acţiune/activitate......................................................... 

8. Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe acţiuni/activităţi, categorii de 

cheltuieli şi surse de finanţare), conform tabelului de mai jos: 

 

Nr. 

crt  

Proiectul, acţiunea/activitatea  

Categoriile de cheltuieli* 

Valoarea 

totală 

 

- LEI - 

din care 

Suma 

solicitată 

din fonduri 

publice 

Venituri 

proprii ale 

structurii 

sportive 

 Proiectul 

 ……………………………………………………… 

ACTIVITATEA 1    

……………………………………………………… 

   

 ACTIVITATEA 2   

………………………………………………………. 

………………..…………………………………… 

   

 ACTIVITATEA 3 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

   

 TOTAL BUGET  (activitatea 1,2,3 …)    

*) Categoriile de cheltuieli ce se pot finanţa din fonduri publice pentru proiecte sunt cele 

prevăzute în H.G. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă 
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C) Resurse umane şi financiare ale structurii sportive, angrenate în realizarea 

acţiunilor/activităţilor din cadrul proiectului 

1. Resurse umane 

1.1.Număr de personal salariat - total......................................................................, 

din care antrenori (pentru cluburile sportive) ................................................................... 

1.2.Număr de secţii pe ramură de sport (pentru cluburile sportive).......................... 

1.3.Număr de sportivi legitimaţi pe secţii ................................................................. 

1.4.Număr de cluburi sportive afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană/a 

municipiului Bucureşti .......................................... 

1.5.Număr de asociaţii fără personalitate juridică afiliate la asociaţia pe ramură de sport 

judeţeană/a municipiului Bucureşti ............................................... 

 

2. Resurse financiare 

2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent - total .......................lei , 

din care: 

- donaţii, sponsorizări ......................... lei  

- venituri din activităţi economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă, 

publicitate etc.) ......................... lei  

- cotizaţii, taxe, penalităţi etc. .......................... lei  

- alte venituri ......................... lei  

2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total ......................... lei , din 

care: 

- donaţii, sponsorizări ......................... lei  

- venituri din activităţi economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, 

publicitate etc.) ......................... lei  

- cotizaţii, taxe, penalităţi etc. .......................... lei  

- alte venituri ......................... lei  

 

D) La prezenta cerere de finanţare se anexează în mod obligatoriu următoarele 

documente: 

              1. raport de activitate, cuprinzând datele relevante pentru susţinerea cererii de finanţare; 

              2. declaraţia de imparţialitate, în conformitate cu anexa la Legea nr. 350/2005; 

              3. declaraţie conform modelului de mai jos. 

 

00088302.htm
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ROMÂNIA          Anexa nr. 2 la Regulament 

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                                                 

COMUNA CAMARASU 

 

 

 

DECLARAŢIE 

 

 

 

Subsemnaţi............................................................................................................................, 

reprezentanţi legali ai structurii sportive ..............................................................................., 

declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la 

falsul în declaraţii, că structura sportivă pe care o reprezentăm îndeplineşte condiţiile prevăzute 

de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea 

nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale 

asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, respectiv: 

a) este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii; 

b) a publicat, în extras,în termenul prevăzut de lege,rapoartele de activitate şi situaţiile 

financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. ......, precum şi în Registrul 

naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub numărul ..........( în cazul structurilor 

sportive de utilitate publică) sau , după caz, a depus situaţia financiară la data de 31 decembrie a 

anului precedent la organul  fiscal precedent, înregistrată sub numărul......din.............( Ordinul nr. 

236/2006)  

c) nu are obligaţii de plată exigibile şi nu este în litigiu cu instituţia finanţatoare; 

d) nu are obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi 

contribuţiile către asigurările sociale de stat; 

e) informaţiile furnizate instituţiei finanţatoare în vederea obţinerii finanţării sunt 

veridice; 

f) nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive şi a 

regulamentelor proprii; 

g) se obligă să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală 

a finanţării; 
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h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare şi nu se află în stare de 

dizolvare  ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

i) nu beneficiază de un alt contract de finanţare din fonduri publice pentru acelaşi proiect 

de la aceeaşi autoritate finanţatoare în cursul anului fiscal curent; 

j) nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs de finanţare nerambursabilă de la 

instituţia .........................., în sumă de .......................... lei . 

 

 

 

Data ............................ 

 

 

 

Reprezentanţi legali: 

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila beneficiar) 
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ROMÂNIA         Anexa nr. 3 la Regulament 

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                                                     

COMUNA CAMARASU 

 

 

DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE 

 

 

 Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice 

moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în 

care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea 

proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese 

comune cu o altă persoană. 

 Subsemnatul, .................................................... ca persoană fizică sau ca persoană cu 

drept de reprezentare a organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă 

oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum 

este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre 

orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict. 

 

    

 

 

 

 Numele şi prenumele: 

 

    Funcţia: 

 

      Semnătura şi ştampila: 

                                 

 

ROMÂNIA                                                                 Anexa la HCL nr.____/2017  
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JUDEŢUL CLUJ             

COMUNA CAMARASU 

CONSILIUL LOCAL 

 

MODEL DE RAPORTARE 

 

Asociaţia/Fundaţia/Organizaţia/PF autorizată___________________________________ 

adresa ______________________________________, tel./fax __________________________,  

e-mail_____________________ 

 Denumirea programului cultural: ____________________________________________ 

 Data înaintării raportului: ___________________________________________________ 

I. Raport de activitate 

1. Descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate până la data întocmirii raportului 

2. Realizarea activităţilor propuse 

3. Rezultatele obţinute şi rezultate aşteptate 

4. Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea proiectului 

5. Alte comentarii 

II. Raport financiar  

1. Date despre asociaţia/fundaţia/organizaţia/PF subvenţionată: cont bancar nr 

……….............................................., deschis la banca 

.................................................... persoana cu drept de semnătură 

2. Date despre finanţarea nerambursabilă  

     - valoarea finanţării nerambursabile de la bugetul COMUNEI 

CĂMĂRAȘU_______________________________ 

3. se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: facturi, 

chitanţe fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine şi dispoziţii de plată care trebuie să 

conţină specificaţie „conform cu originalul”, semnătură şi ştampilă 

4. se anexează în copie balanţă şi bilanţul contabil 

Conducătorul asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei/PF autorizată______________________________ 

Coordonatorul proiectului/programului______________________________________________ 

Responsabil financiar _____________________________________________ 

 

Nr.______ şi data_____________      Nr._______şi data_________ 

Ştampila        Ştampila 


