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HOTARAREA NR. 40/10.10.2011 
 
 
 

 Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta extraordinara in ziua 
de 10.10.2011, 
 Tinand cont de expunerea de motive a primarului comunei, dl. Rababoc Anghel, ca si 
Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort, 
 Avand in vedere Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local, 
 Cu respectarea legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si 
completarile ulterioare, coroborat cu HG 884/2001, pentru aprobarea regulamentului de 
punere in aplicare a dispozitiilor Legii edicatiei fizice si sportului, 
 In baza Legii 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
 In temeiul art.36 alin.6 lit. a, pct. 6, alin. 7 lit. a si art 45 din legea nr. 215/2001, 
republicata, privind Administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 

HOTARASTE: 
 

 Art. 1 Se aproba asocierea intre comuna Stefanestii de Jos – Ilfov, prin Consiliul local, 
si Asociatia Club Sportiv Stefanesti, in urmatoarele conditii: 
 A. Comuna Stefanestii de Jos se obliga: 
 - sa asigure accesul si folosinta gratuita a obiectivelor cu destinatie sportiva aflate in 
proprietatea sa pentru antrenamentele si competitiile Clubului Sportiv Stefanesti; 
 - sa sprijine financiar, in conditiile legii, activitatea sportiva a Asociatiei Club Sportiv 
Stefanesti din bugetul local, pentru activitatea fotbalistica (sumele vor fi evidentiate in cadrul 
bugetului anual si a rectificarilor bugetare, la capitolul 67.02 – Cultura, recreere, religie – 
67.02.05.01 Sport, 
 B. Asociatia Club Sportiv Stefanesti se obliga: 
 - sa promoveze imaginea comunei Stefanestii de Jos si a Consiliului local, prin 
inscriptionarea vizibila, pe fata sau spatele tricoului de joc, a insemnelor acestora; 
 - sa participe la actiunile organizate de Consiliul local si Primaria comunei Stefanestii 
de Jos la care este invitat, prin jocuri demonstrative. 
 Art. 2 Se imputerniceste dl. Rababoc Anghel, primarul comunei Stefanestii de Jos, sa 
semneze, in numele si pentru comuna Stefanestii de Jos, contractul de asociere, care constituie 
anexa la prezenta hotarare. 
 Art. 3 Desemneaza pe dl. viceprimar Eugen Paraschiv, ca responsabil cu urmarirea 
lunara a derularii contractului, conform clauzelor aprobate si informarea Consiliului local al 
comunei Stefanestii de Jos despre cele constatate. 
 Art. 4 Activitatea financiara a Asociatiei Club Sportiv Stefanesti, cu privire la modul 
de cheltuire a sumelor alocate de Consiliul local, va fi controlata de catre Auditorul public 
intern din cadrul Primariei comunei Stefanestii de Jos. 



 Art. 5 Comuna Stefanestii de Jos nu preia si nu raspunde in nici un fel de eventualele 
debite sau obligatii financiare sau de alta natura ale Asociatiei Club Sportiv Stefanesti 
contractate anterior intrarii in vigoare a prezentei hotarari. 
 Art. 6 Plata sumelor aprobate pentru sprijinirea financiara a clubului este conditionata 
de prezentarea de catre acesta a programului sportiv, care sa prevada activitatile specifice, 
parametrii si obiectivele ce vor fi realizate, iar gestionarea sumelor primite se va face in 
conditiile legii. 
 Art. 7 Primarul comunei Stefanestii de Jos, compartimentul financiar-contabil si 
auditorul public intern vor aduce la indeplinire prezenta hotarare. 
 Art. 8 Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutiei prefectului judetului Ilfov; 
- Primarului comunei Stefanestii de Jos; 
- Compartimentului financiar contabil din cadrul primariei comunei Stefanestii de 

Jos; 
- Auditorului public intern al comunei stefanestii de Jos; 
- Asociatiei Club Sportiv Stefanesti 

 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                                              SECRETAR COMUNA, 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri prezenti: 
 
Cu un numar de ___11_ voturi “pentru” din 13 consilieri in functie. 

 
 



 
Anexa nr. 1 la HCL nr. 40/2011 
 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
 

Art. 1 Partile contractante 
 
1.1 Comuna Stefanestii de Jos, prin Consiliul local, reprezentat de dl. primar Anghel Rababoc, cu 

sediul in comuna Stefanestii de Jos, sos. Stefanesti nr. 116, cod fiscal 4420775,  
 Si 
1.2 Asociatia Club Sportiv Stefanesti, cu sediul in comuna Stefanestii de Jos, sos. Stefanesti nr. 92, 

cod fiscal 1352379, reprezentant prin Nae Nicolae, in calitate de presedinte, 
 
Art. 2 Obiectul contractului 
 
2.1 Prezenta asociere are ca obiect promovarea si dezvoltarea activitatii sportive precum si a imaginii 
comunei Stefanestii de Jos in plan local, judetean, national si international, organizarea si practicarea 
sportului in vederea atragerii tineretului precum si a celorlalte categorii de varsta la activitatile sportive 
de masa si performanta in cadrul programului Sport, Sanatate, Performanta, cresterea si formarea 
jucatorilor de performanta in cadrul proiectului Fotbal pentru toti, asigurarea conditiilor organizatorice 
si materiale necesare stabilirii si mentinerii Asociatiei Club Sportiv Stefanesti la un nivel de 
performanta cat mai ridicat. 
 
Art. 3 Durata contractului 
 
3.1 Prezentul contract se incheie pe o perioada de 5 ani, incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii 
Consiliului local prin care s-a aprobat asocierea. 
 
Art. 4 Obligatiile partilor 
 
4.1 Comuna Stefanestii de Jos se obliga: 
 4.1.1. sa asigure accesul si folosinta gratuita a obiectivelor cu destinatie sportiva aflate in 
proprietate sau administrare, la antrenamentele si competitiile sectiilor Clubului Sportiv Stefanesti, pe 
o perioada de 5 ani, incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii Consiliului local prin care s-a 
aprobat asocierea. 
 4.1.2 sa sprijine financiar, in conditiile legii, activitatea sportiva a Clubului Sportiv Stefanesti, 
cu o suma anuala, al carei cuantum va fi stabilit prin hotararea de aprobare a bugetului local. 
Contributia anuala se va achita in transe lunare sau trimestriale, in limita bugetului aprobat, in baza 
referatelor transmise de catre clubul sportiv si a documentelor justificative.  
4.2 Clubul Sportiv Stefanesti se obliga: 
 4.2.1 sa foloseasca obiectivele prevazute la punctul 4.1.1 numai in interesul clubului; 
 4.2.2 sa promoveze imaginea comunei Stefanestii de Jos si a consiliului local prin 
inscriptionarea vizibila, pe fata sau pe spatele tricoului de joc, a insemnelor acestora; 
 4.2.3 sa participe la actiunile organizate de consiliul local la care este invitat, prin jocuri 
demonstrative; 
 4.2.4 sa asigure pregatirea sportivilor si participarea acestora la competitii; 
 4.2.5 sa reprogrameze antrenamentele sau meciurile la solicitarea primariei comunei 
Stefanestii de Jos, in cazul in care aceasta organizeaza actiuni de interes pentru comunitate sau cu 
ocazia unor lucrari de reparatii curente la obiectivele sportive prevazute la punctul 4.1.1 
 4.2.6 sa respecte Regulamentul de Ordine si Functionare a obiectivelor prevazute la punctul 
4.1.1; 
 4.2.7 sa foloseasca sumele alocate in cadrul contractului de asociere pentru achitarea 
drepturilor salariale ale angajatilor si sportivilor clubului, achitarea si recompensarea prestatiilor 
sportive, decontarea cheltuielilor de pregatire ale sportivilor, achitarea taxelor de participare la 



competitii, avizelor medicale, a cheltuielilor pentru achizitionarea de echipament sportiv, a 
cheltuielilor de organizare a competitiilor oficiale (plata arbitrilor, medicilor si a altor persoane si 
institutii implicate, a cheltuielilor pentru promovarea imaginii clubului, pentru cheltuielile privind 
infiintarea sectiilor clubului si atragerea in cadrul acestora a unui numar cat mai mare de copii si tineri, 
a altor cheltuieli cu bunuri si servicii. 
 4.2.8 Sa permita accesul pe terenul sintetic pentru elevii din comuna, pentru desfasurarea 
orelor de educatie fizica; 
 4.2.9 Sa prezinte anual Consiliului local organigrama clubului sportiv, cu ocazia stabilirii 
contributiei financiare a acestuia, odata cu aprobarea bugetului local anual. 
 
 
Art. 5 Modificarea contractului 
 
5.1 Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate 
interveni numai prin acordul de vointa exprimat al partilor, prin act aditional. 
 
Art. 6 Incetarea contractului 
 
6.1 Incetarea prezentului contract poate avea loc in urmatoarele cazuri: 
 a) prin acordul comun al celor doua parti, la initiativa uneia dintre acestea; 
 b) pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a clauzelor prezentului contract; 
 c) daca se constata ca sunt deficiente majore in administrarea sumelor alocate de catre comuna 
Stefanestii de Jos; 
 d) forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii. 
 
Art. 7 Clauze speciale 
 
7.1 Activitatea financiara a Clubului Sportiv Stefanesti, cu privire la modul de cheltuire a sumelor 
alocate de catre Consiliul local Stefanestii de Jos, va fi controlata de catre auditorul public inern din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stefanestii de Jos. In acest sens, Clubul Sportiv 
Stefanesti va pune la dispozitie toate documentele legate de sumele alocate clubului de catre Consiliul 
local Stefanestii de Jos. 
 
Art. 8 Litigii 
 
8.1 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate mai intai pe 
cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, acestea vor fi solutionate de instantele de judecata 
competente. 
 
Art. 9 Prezentul contract a fost incheiat in 4 exemplare, cate doua pentru fiecare parte contractanta. 
 
 
COMUNA STEFANESTII DE JOS                                              CLUBUL SPORTIV STEFANESTI 
 
PRIMAR,                                                                                        PRESEDINTE, 
A. RABABOC                                                                                 N. NAE 
 
 
 
SECRETAR, 
I. TUDOR 
 
 
 
REFERENT CONTABIL 



M. BIRJARU 


