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JUDETUL ILFOV 
COMUNA STEFANESTII DE JOS 
 
 
 

HOTARAREA nr. 39/27.07.2016 
Privind aprobarea incheierii contractului de sustinere financiara intre comuna Stefanestii de Jos si  

Asociatia Club Sportiv Unirea Stefanesti( in curs de modificare) in vederea promovarii si dezvoltarii 
activitatii sportive de performanta in comuna Stefanestii de Jos. 

 
 

 
 Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta ordinara in data de 27.07.2016, 
 Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei, dl. Stefan Ionel Robert, precum si 
raportul de specialitate al compartimentului de resort, 
 Vazand adresa nr. 12826/26.07.2016 a Clubului Sportiv  Unirea Stefanesti ( in curs de 
modificare), prin care solicita acordarea de sustinere financiara pentru activitatea desfasurata, 
 Tinand cont de prevederile HCL 9/2016, prin care s-a aprobat bugetul comunei Stefanestii de Jos 
pentru anul 2016, 
 In conformitate cu prevederile art. 3 (1), art. 12 (2), art. 18 ind. 1 lit. b , art. 69 (1) – (3) din legea 
educatiei fizice si a sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a celor 
prevazute in legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 In baza art. 36 alin. 1, alin. 4 lit. a si alin. 6 lit. a pct. 6 din legea nr. 215/2001, republicata, privind 
Administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 In temeiul art. 45 si art. 115 alin. 1 lit. b din legea nr. 215/2001, republicata, privind Administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 
 

HOTARASTE: 
 
 
 

 Art. 1 Se aproba incheierea Contractului de sustinere financiara intre comuna Stefanestii de Jos si 
Asociatia Club Sportiv Unirea Stefanesti( in curs de modificare)in vederea promovarii si dezvoltarii 
activitatii sportive de performanta in comuna Stefanestii de Jos, conform Anexei nr. 1 care face parte 
integranta din prezenta hotarare. Valoarea contractului este de 400.000 lei. 
  

Art. 2 Se aproba alocarea sumei de 400.000 lei din bugetul local pe anul 2016, Suma ce reprezinta 
contributia financiara a comunei Stefanestii de Jos in cadrul contractului prevazut la art. 1 din prezenta 
hotarare. Suma de 400.000 lei va fi cheltuita pentru desfasurarea anului competitional 2016. 
  

Art. 3 Se mandateaza dl. primar Stefan Ionel Robert cu semnarea contractului intre parti. 
  

Art. 4 Justificarea si decontarea cheltuielilor, in cee ace priveste suma alocata la art. 2 din prezenta 
hotarare, se va realiza pe baza de documente justificative, conform legislatiei in vigoare, prin 
comaprtimentul de buget-finante, contabilitate al primariei comunei Stefanestii de Jos. 
 Art. 5 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza dl. primar Stefan 
Ionel Robert si compartimentul de buget-finante, contabilitate din cadrul primariei comunei Stefanestii de 
Jos. 



 

 

  
Art. 6  Prezenta hotarare se comunica: 
- Institutiei Prefectului judetului Ilfov; 
- Primarului comunei Stefanestii de Jos; 
- Compartimentului de buget-finante, contabilitate al primariei comunei Stefanestii de Jos; 
- Clubului Sportiv Stefanesti; 
- Afisare pe site-ul primariei. 

 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                                             SECRETAR COMUNA, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri prezenti: 13 
Cu un numar de ___13___ voturi “pentru” din 15  consilieri in functie 

 
 

 



 

 

 
Anexa nr. 1 la HCL 39/27.07.2016 

 
 
 

CONTRACT DE SUSŢINERE FINANCIARĂ 

Art. 1 PĂRŢILE CONTRACTANTE 
Comuna Stefanestii de Jos, cu sediul în localitatea Stefanestii de Jos, sos. Stefanesti 

nr. 116, judet Ilfov, codul fiscal 4420775, reprezentata prin dl. Stefan Ionel Robert având funcţia 
de primar,  

Şi 
Clubul Sportiv Unirea Stefanesti (in curs de modificare), cu sediul în Stefanestii de 

Jos, sos. Stefanesti nr. 92 judet Ilfov  Cod de înregistrare fiscală 13532379 reprezentat de dl. 
Serban Gheorghe, presedinte, în calitate de Beneficiar. 

Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. Obiectul prezentului contract are ca scop promovarea şi dezvoltarea activităţii 

sportive de performanţă în comuna Stefanestii de Jos, prin susţinerea financiară a activităţilor 
sportive desfăşurate de Clubul Sportiv Unirea Stefanesti ( in curs de modificare). 

2.2. Susţinerea financiară a activităţii sportive desfăşurată de Clubul Sportiv Unirea 
Stefanesti (in curs de modificare)se va realiza prin alocarea de la bugetul local pe anul 2016 a 
sumei de 400.000 lei, aprobată prin hotărâre a Consiliului Local al comunei Stefanestii de Jos 

Art. 3 DURATA CONTRACTULUI 
3.1. Prezentul contract este valabil pentru anul 2016 în vederea susţinerii financiare a 

activităţii sportive a Clubului Sportiv Unirea Stefanesti (in curs de modificare). 
5 

3.2. Prelungirea contractului de susţinere financiară este posibilă numai cu acordul 
scris şi semnat al ambelor părţi, prin act adiţional. 

Art. 4 DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
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4.1. Comuna Stefanestii de Jos: 
4.1.1. Comuna Stefanestii de Jos se obligă să susţină financiar activităţile sportive 

desfăşurate de Clubul Sportiv Unirea  Stefanesti (in curs de modificare), prin alocarea sumei de 
400.000 lei din bugetul local pe anul 2016. 

4.1.2. Comuna Stefanestii de Jos se obligă să vireze în contul asociaţiei suma 
prevăzută la art. 2. 

4.1.3. Sumele alocate de Comuna Stefanestii de Jos vor fi întrebuinţate la decontarea 
cheltuielilor realizate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite. 

4.1.4. Comuna Stefanestii de Jos va vira sumele stabilite în contul Clubului Sportiv 
Unirea Stefanesti (in curs de modificare), pe baza documentelor justificative depuse cu 
respectarea Anexei nr. 1 „Programarea obiectivelor. Buget” parte integrantă din prezentul 
contract. 

4.2. Clubul Sportiv Unirea Stefanesti (in curs de modificare): 
4.2.1. Se obligă să îşi desfăşoare activitatea şi să utilizeze resursele alocate prin 



 

 

prezentul contract de susţinere financiară, cu respectarea prevederilor Anexei nr. 1, parte 
integrantă din prezentul contract. 

4.2.2. Se obligă să prezinte rapoarte astfel: 
• raportarea privind avansul va fi depusă de către asociaţie în termen de 30 zile 

calendaristice de la data plăţii acestuia de către comuna Stefanestii de Jos, înainte de solicitarea 
oricărei tranşe următoare; în absenţa decontării sumelor primite în avans, comuna Stefanestii de 
Jos nu va acorda clubului sportiv nici o tranşă ulterioară din contract raportat la 
acţiunile/activităţile şi cheltuielile efectuate. 

• raportarea intermediară pe acţiuni/activităţi, care va cuprinde o secţiune narativă şi o 
secţiune financiară. 

4.2.3. Se obligă să promoveze imaginea comunei Stefanestii de Jos în toate 
activităţile pe care le va desfăşură, făcând referire explicită la următoarea expresie: „Activitate 
realizată cu sprijinul comunei Stefanestii de Jos” 

4.2.4. Se obligă să organizeze la cererea comunei Stefanestii de Jos activităţi de profil 
ce urmează a se desfăşură sub egida municipalităţii. 

4.2.5. Se obligă să nu transfere sau să cesioneze drepturile dobândite prin prezentul 
contract de susţinere financiară altor persoane fizice sau juridice. 

Art. 5 MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
5.1. încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri: 
• la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, în cazul în care nu se 

prelungeşte prin acordul părţilor; 
• prin acordul părţilor contractante; 
• în caz de forţă majoră; 
• imposibilitatea asigurării fondurilor băneşti de către Consiliul Local al comunei 

Stefanestii de Jos; 
• prin reziliere, de drept, fară punerea în întârziere şi fară intervenţia instanţei de 

judecată în cazul nerespectării destinaţiei sumelor alocate 

Art. 6 REGLEMENTAREA LITIGIILOR 
6.1. Eventualele litigii, neînţelegeri sau pretenţii, având legătură cu prezentul 

contract de finanţare, sau încălcare, încetarea, sau invalidarea acestuia, vor fi soluţionate pe cale 
amiabilă, în caz contrar părţile se vor adresa instanţei de judecată de drept comun. 

Art. 7 FORŢA MAJORĂ 
7.1. Prin forţa majoră se înţeleg evenimente imprevizibile şi inevitabile 

independente de voinţa părţilor, intervenite după intrarea in vigoare a prezentului contract, si care 
împiedică în mod obiectiv execuţia integrală sau parţială a obligaţiilor ce decurg din acest 
contract.



 

 

 

7.2. În caz de apariţie a unui eveniment de forţă majoră, partea care îl 
invocă trebuie sa informeze cealaltă parte în termen de 5 zile de la apariţia lui, sau de 
la data la care a luat cunoştinţă de acesta, prin notificarea expresă. încetarea cazului de 
forţă majoră va fi de asemenea adusă la cunoştinţa celeilalte părţi in termen de 5 zile 
de la încetarea, prin notificare expresă. 

Art. 8 CLAUZE SPECIALE 
8.1. Părţile au obligaţia de a nu întreprinde nimic de natura a 

afecta bună desfăşurare a activităţii care face obiectul prezentului contract de 
finanţare. 

8.2. Modul de gestionare a sumelor alocate de comuna 
Stefanestii de Jos către Clubul Sportiv Stefanesti (in curs de modificare), va fi 
controlat de către compartimentul buget-finante, contabilitate din cadrul Primariei 
Stefanestii de Jos, în baza rapoartelor şi documentelor justificative prezentate. 

8.3. Comuna Stefanestii de Jos poate analiza pe parcursul derulării 
contractului de susţinere financiară performantele obţinute de Clubul Sportiv Unirea 
Stefanesti (in curs de modificare), şi va putea dispune: diminuarea valorii contractului, 
în cazul nerealizării integrale a obiectivelor propuse de către structura sportivă sau 
creşterea valorii contractului în cazul realizării şi/sau depăşirii obiectivelor de către 
aceasta. 

Art. 9 DISPOZIŢII FINALE 
9.1. Modificarea, adaptarea şi completarea prezentului contract, se va face 

numai cu acordul scris şi semnat al ambelor părţi, prin acte adiţionale. 
9.2. Prezentul contract de susţinere financiară a fost încheiat în 3 

exemplare de valoare juridica egală, din care 2 exemplare pentru comuna Stefanestii 
de Jos şi 1 exemplar pentru Clubul Sportiv  Unirea Stefanesti (in curs de modificare). 

 

COMUNA STEFANESTII DE JOS                                           CLUB SPORTIV  

PRIMAR, R. I. STEFAN                                                   UNIREA STEFANESTI 

SECRETAR I. TUDOR 

CONTABILITATE: L. BULGARU 

 

                                                                     


