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ROMÂNIA  

JUDE UL TIMI  

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

HOT RÂREA 

Nr. 67 din 16.08.2017 

privind aprobarea bugetului Clubului Sportiv Comunal Dude tii Noi pentru anul 2017 
 

Având în vedere prevederile: 
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată, 
b) art. 7 alin. (2),  din Codul civil, 
c) Hotărârii Consiliului Local Dudeștii Noi nr. 15/2017 privind înființarea Clubului 

Sportiv Comunal Dudeștii Noi 
luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997, 
analizând prevederile art. 67, alin. (4) lit. b și art. 671, alin (3) din Legea nr. 69 din 

2000 privind educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare,  
 

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat sub nr. 4780/2017, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, raportate la 
cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, calitate delegată de către primarul 
comunei Dudeștii Noi către administratorul public prin Dispoziția nr. 205/2014, 

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului,  

înregistrat sub nr.4779/2017,  

c) raportul comisiilor de specialitate ECOF, EDUX ale Consiliului Local al comunei 

Dudeștii Noi, 

d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre 

în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile 
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului 

local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi. nr. 53 din 19 

noiembrie 2012, 
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având la bază prevederile art. 36 alin. (2) lit.d  și art. 45 alin. (1) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările 
ulterioare,  

în temeiul art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 
      Consiliul Local al Comunei Dude tiiăNoiăadopt ăprezentaăhot râre. 
 
Art. 1. - Se aprobă bugetul Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi conform anexei 

nr.1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. - (1) Finanțarea Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi se face în baza 

transferurilor din bugetul local, în limitele bugetului anual alocat Clubului, pe baza 
solicitărilor motivate din partea organelor de conducere executive ale Clubului Sportiv 
Comunal Dudeștii Noi aprobate de către ordonatorul principal de credite al comunei 
Dudeștii Noi, doar pentru efectuarea cheltuielilor necesare îndeplinirii obiectivelor sportive 
aprobate.  

(2) Metodologia de finanțare, prevăzute în anexa nr.2  precum și obiectivele sportive 
prevăzute în anexa nr.3 se stabilesc în baza unui contract de finanțare a activității sportive 
încheiat  între comuna Dudeștii Noi prin ordonatorul principal de credite și  Clubul Sportiv 
Comunal Dudeștii Noi prin conducătorul statutar al acestuia. 

(3) Modelul contractului de finanțare a activității sportive este prevăzut în anexa nr. 4, 
care face parte integrantă din hotărâre.  
            (4) Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi va prezenta un raport financiar și de 
activitate lunar. 

Art. 3. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 
termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș, primarului 
comunei și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina 
de internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro. 

         
  
 

 

 

 
 
 
Hotărârea Consiliului local a fost adoptată cu 7 voturi pentru,  0 voturi împotrivă-, 3 voturi 
abțineri - din 10 consilieri locali prezenți. 
 
 
 
F2/A4 
LL/LL 
EX.4 

Contrasemneaz : 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDE TII NOI 

   …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PRE EDINTELE DE EDIN , 
   

 …………………………….………………………… 

Adrian-Leonida CAPSALI L.S. 
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Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.67/2017 

 

 

Bugetul Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi pentru anul 2017 

 

 

Total venituri 168000 

alocații de la bugetul local cuprinse la 
capitolul 67,  Sport-Cultură 

168000 

donații și sume sau bunuri primite prin 
sponsorizări 0 

venituri obținute din reclamă și publicitate 0 

 

Total cheltuieli 168000 

Cheltuieli curente  

Titlu I Cheltuieli de personal 92000 

Cheltuieli salariale în bani 84000 

Contribuții 8000 

Titlu II Bunuri și servicii 76000 

Bunuri și servicii 1000 

Furnituri de birou 1000 

Materiale pentru curățenie 1000 

Carburanți și lubrifianți 2000 

Materiale și prestări de servicii cu caracter 
funcțional 

47500 

Alte bunuri si servicii pentru întreținere și 
funcționare 

17000 

Reparații curente 0 

Bunuri de natura obiectelor de inventar 0 

Deplasări, detașări, transferări 5000 

Cărți publicații și materiale documentare 1500 

Pregătire profesională 5000 

Protecția muncii 0 

Alte cheltuieli 0 

Cheltuieli de capital 0 

Titlu XIII Active nefinanciare 0 

Mașini, echipamente și mijloace de transport 0 

Mașini și mijloace de transport 0 
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Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.67/2017 

 

 
METODOLOGIA DE FINAN ARE1 

 
 

1. Clubul Sportiv Comunal Dudeștii Noi prezintă ordonatorului principal de credite al 
comunei un raport financiar și de activitate lunar, în baza căruia se fac transferurile de 
sume, în limita alocărilor bugetare. 

 
2. Pentru cheltuieli de personal, se prezintă pontaje lunare în corelare cu contractele 

sportive pe baza referatului antrenorului; 
 
3. Pentru plata primelor se prezintă confirmarea scorului/rezultatului (pe baza 

referatului antrenorului) și ordinul global de plată și tabelul cu sumele individuale și conturile 
de virament ale destinatarilor sumelor de plată. 
 

4. Primele de joc se vor acorda sportivilor doar în situația în care rezultatul sportiv este 
favorabil Clubul Sportiv Comunal Dudeștii Noi, așa cum acest lucru este stipulat în 
contractele sportive individuale. 
 

5. Din bugetul local suportă valoarea brută a primelor. 
 
6. Pentru sumele acordate în avans, se vor prezenta documente financiar-contabile 

justificative, la nivelul sumelor acordate, până la solicitarea altei tranșe de plată; 
 
7. Pentru plata arbitrilor și a observatorilor se prezintă, după caz,  

factura/contractele/dispozițiile de plată, sumele aprobate având valori brute. 
 
8. În situația în care, din motive obiective, apar economii la unele categorii de 

cheltuieli, acestea pot fi folosite pentru acoperirea eventualelor depășiri la restul categoriilor 
de cheltuieli aprobate, încadrându-se în plafonul maxim aprobat pentru finanțare. 

 
9. Pentru contractele sportive se au în vedere remunerațiile acordate sportivilor și 

antrenorilor, așa cum acestea apar în contractele sportive individuale ale acestora, dovada 
plății fiind făcută cu ordinele de plată bancare și cu tabelele cu conturile destinatarilor ce 
insoțesc aceste ordine de plată. 
 
 
 
 

                                            
1
 Î  fu cție de atura activităților părțile pot adăuga alte pu cte 
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 Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr.67/2017 

 

 

ObiectiveleăsportiveăaleăClubuluiăSportivăComunalăDude tiiăNoiă
pentru anul 2017 

 
 

 
1. Ramuraăsportiv ăfotbal2 

 
1.1. Obiectivele pentru ramura de sport fotbal sunt: 
a) desfășurarea de activități sportive, respectiv selecționarea, inițierea și pregătirea 

de sportivi, participarea la competiții sportive; 
b) crearea unei echipe de juniori în vederea dezvoltării ramurii sportive fotbal din 

comuna Dudeștii Noi; 
c) promovarea echipei de seniori în Campionatul Național Liga IV; 
 
2.Ramuraăsportiv ă ah 
 
2.1. Obiectivele pentru ramura de sport șah sunt: 
a) creșterea numărului de practicanți; 
b) desfășurarea de activități sportive, respectiv selecționarea, inițierea și pregătirea 

de sportivi, participarea la competiții sportive; 
c) valorificarea potențialului intelectual prin dezvoltarea culturii generale (horticultură, 

acvaristică etc.); 
d) concretizarea progreselor prin premii obținute la competiții (în medie, minim 1 

medalie trimestrial). 
 
3.Ramuraăsportiv ăgo 
 
3.1. Obiectivele pentru ramura de sport go  sunt: 
a) creșterea numărului de practicanți; 
b) desfășurarea de activități sportive, respectiv selecționarea, inițierea și pregătirea 

de sportivi, participarea la competiții sportive; 
c) valorificarea potențialului intelectual prin dezvoltarea culturii generale (horticultură, 

acvaristică etc.); 
d) concretizarea progreselor prin premii obținute la competiții (în medie, minim 1 

medalie trimestrial). 
 
 
 
 

                                            
2
 Se adaugă toate ra urile sportive active 
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Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Local nr.67/2017 

 
 

CONTRACT 
deăfinan areăaăactivit iiăsportive 

Nr. ___________  / ______  
 
 
Art.ă1.ăP r ileăcontractuale 
 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.___/________ privind aprobarea 
bugetului Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi 
 
Comuna Dudeștii Noi , cu sediul în Dudeștii Noi, Calea Becicherecului nr. 20, județul Timiș, 
cod fiscal 16561131, cont _________________________ - deschis la Trezoreria 
Municipiului Timișoara, reprezentat legal prin Alin-Adrian NICA, având funcția de Primar, în 
calitate de finanțator 
și 
Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi cu sediul Dudeștii Noi, Calea Becicherecului nr. 20, 
județul Timiș, înregistrată la Ministerul Tineretului și Sportului cu codul de identitate sportivă 
nr. ___________, contul nr. _____________ - deschis la _________________, 
reprezentată prin ________________, având funcția de _______________, în calitate de 
beneficiar 
 
Art. 2. Obiectul contractului 
 
2.1. Prezentul contract are ca obiect susținerea și promovarea mișcării sportive de 
performanță efectuată de Clubul Sportiv Comunal Dudeștii Noi și care constă în 
desfășurarea de activități în ramurile sportive3: fotbal, șah și go, respectiv selecționarea, 
inițierea și pregătirea de sportivi în acest domeniu, organizarea și participarea la competiții 
sportive interne și internaționale, precum și alte activități conexe acestora. 
2.2. Susținerea financiară se realizează pentru perioada  anului _____, prin alocarea de la 
bugetul local a sumei de __________ lei, aprobată prin hotărâre a Consiliului Local al 
Comunei Dudeștii Noi. 
 
Art. 3. Durata contractului 
 
Contractul se derulează pe o perioadă de ___ luni, începând cu data de __________ și 
până la data de 31 decembrie _____. 
 
Art.ă4.ăDrepturileăp r ilor 
 

                                            
3
 Se co pletează cu ra urile sportive active 
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4.1. Comuna Dudeștii Noi are dreptul: 
4.1.1. să solicite beneficiarului rapoarte privind derularea acțiunilor prevăzute la art. 2 pct. 
2.1. din prezentul contract; 
4.1.2. să modifice cuantumul fondurilor alocate în situația în care este de acord cu 
modificările privitoare la conținutul și/sau la durata acțiunilor propuse de beneficiar; 
4.1.3. să rezilieze prezentul contract dacă beneficiarul modifică titlul, conținutul, durata 
sau perioada de desfășurare anunțate, fără înștiințarea și acordul finanțatorului sau 
comunică date, informații sau înscrisuri false ori eronate, precum și în cazul neîndeplinirii 
sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale asumate de către beneficiar. 

4.2. Beneficiarul are dreptul să primească sumele reprezentând finanțarea alocată, în 
condițiile prevăzute în prezentul contract. 
 
Art.ă5ăObliga iileăp r ilor 
 
5.1. Comuna Dudeștii Noi se obligă: 

5.1.1. să susțină activitățile sportive desfășurate de Clubul Sportiv Comunal Dudeștii Noi; 
Sumele alocate de Comuna Dudeștii Noi vor fi întrebuințate la decontarea cheltuielilor 
necesare realizării obiectivelor sportive prevăzute în anexa nr. 2; 
5.1.2. să vireze suma stabilită în contul Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi în baza 
solicitării, în conformitate cu alocările bugetare aprobate; 
5.1.3. să verifice, prin organul de control abilitat, modul de utilizare a fondurilor alocate. 

 
5.2. Clubul Sportiv Comunal Dudeștii Noi se obligă: 

5.2.1. să contribuie la dezvoltarea ramurii sportive fotbal, șah și go în comuna Dudeștii 
Noi; 
5.2.2. să utilizeze suma alocată numai în scopul realizării obiectivelor sportive prevăzute 
în anexa nr. 2; 
5.2.3. să precizeze corect și la zi, în evidențele sale contabile, toate operațiunile 
economico-financiare ale acțiunilor și să le prezinte finanțatorului ori de câte ori îi sunt 
solicitate, pe durata derulării contractului; 
5.2.4. să întocmească exact și corect toate documentele justificative privind utilizarea 
sumelor alocate, conform metodologiei de decontare a cheltuielilor prevăzută în anexa 
nr. 1; 
5.2.5. să prezinte finanțatorului, în termen de 15 zile de la data încetării contractului, un 
raport final de activitate; 
5.2.6. să accepte controlul și verificările organului de control al finanțatorului în legătură 
cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie finanțarea primită; 
5.2.7. să promoveze imaginea comunei Dudeștii Noi în toate activitățile pe care le va 
desfășura; 
5.2.8. să nu facă acte, fapte sau declarații de natură să aducă atingere prestigiului și 
imaginii finanțatorului. 

 
Art.ă6ăModificarea,ăreziliereaă iăîncetareaăcontractului 
 
6.1. Prezentul contract poate fi modificat numai cu acordul părților, materializat în act 
adițional la prezentul contract. 
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6.2. Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept, fără intervenția instanței de judecată și 
fără nici o altă formalitate prealabilă, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii 
notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile 
contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la 
data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor 
obligații contractuale. 
6.3. Rezilierea intrervine în următoarele situații: 

6.3.1. în cazul nerespectării destinației sumelor alocate; 
6.3.2. în cazul în care nu se obțin performanțele sportive la care Clubul Sportiv Comunal 
Dudeștii Noi s-a obligat prin prezentul contract; 

6.4. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri: 
6.4.1. la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; 
6.4.2. prin acordul părților contractante; 
6.4.3. în urma ivirii unui caz de forță majoră; 
6.4.4. imposibilitatea asigurării fondurilor bănești de către Comuna Dudeștii Noi. 

 
Art. 7. Clauze speciale 
 
7.1. Părțile au obligația de a nu întreprinde nimic de natură a afecta buna desfășurare a 
activității care face obiectul prezentului contract de finanțare. 
7.2. Modul de gestionare a sumelor alocate de comuna Dudeștii Noi către Clubul Sportiv 
Comunal Dudeștii Noi poate fi controlat de către: 

7.2.1. Comisia de specialitate ECOF din cadrul Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi; 
7.2.2. Compartimentul de audit intern realizat prin cooperare din cadrul Filialei Județene 
Timiș a Asociației Comunelor din România; 
7.2.3. persoanele desemnate de primarul comunei Dudeștii Noi; 
7.2.4. Curtea de Conturi a României. 

7.3. La sfârșitul perioadei prevăzute la art. 3, primarul comunei Dudeștii Noi va analiza 
performanțele obținute de Clubul Sportiv Comunal Dudeștii Noi și modul de îndeplinire a 
prezentului contract de susținere financiară. 
7.4. Utilizarea alocațiilor bugetare în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract 
este interzisă și atrage rezilierea acestuia în condițiile art. 6. 2 din prezentul contract. 
7.5. În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea contractului din vina sa, acesta 
este obligat ca, în termen de 30 de zile de la data primirii notificării, să restituie finanțatorului 
toate sumele primite și utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract, la 
care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea 
creanțelor bugetare. 
 
Art.ă8.ăSolu ionareaălitigiilor 
 
8.1. Părțile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului. 
8.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, părțile nu reușesc să rezolve în 
mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze 
de către instanțele judecatorești din România. 
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Art.ă9.ăFor aăMajor  
 
9.1. Partea care a fost împiedicată de intervenția unui caz de forță majoră este exonerată 
de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor 
contractuale. 
9.2. Forța majoră constă într-o împrejurare de fapt imprevizibilă și de neînlăturat, care 
împiedică, în mod efectiv și fără nicio culpă din partea vreunei părți, executarea obligațiilor 
contractuale. Sunt considerate asemenea împrejurări: războaie, revoluții, cutremure, 
restricții apărute ca urmare a unei carantine sau embargou. Nu este considerată forță 
majoră o împrejurare asemenea celor enunțate, fără a exista o imposibilitate efectivă de 
executare. 
9.3. Intervenția forței majore trebuie comunicată de partea care o invocă, împreună cu 
documentele justificative, în termen de 2 zile calendaristice de la data apariției acesteia. 
9.4. În caz de apariție a unui eveniment de forță majoră, partea care îl invocă trebuie sa 
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 de 
asemenea adusă la cunoștința celeilalte părți în termen de 5 zile de la încetare, prin 
notificare expresă. 
 
Art.ă10.ăDispozi iiăfinale 
 
10.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris, documentele fiind înregistrate atât în momentul transmiterii, cât și în 
momentul primirii. 
10.2. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea creanțelor rezultate în 
urma rezilierii. 
10.3. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
10.4. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul contract. 
 
Prezentul contract a fost încheiat astăzi _________, în 2 exemplare cu valoare juridică 
egală, câte unul pentru fiecare parte și cuprinde __ pagini.  
 
 
 
  

Finan ator Beneficiar 
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