
 

 
HOTĂRÂRE Nr.40/28.06.2019 

privind acordarea de sprijin financiar pentru asociatia sportiva “Vointa 
Limpezis” de pe raza UAT  Movila Banului în anul 2019 

 
Consiliul Local al Comunei Movila Banului, Judetul Buzau 

Având în vedere:  
v proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Movila Banului privind 

acordarea de sprijin financiar pentru asociatia sportiva “Vointa Limpezis” de 
pe raza UAT  Movila Banului în anul 2019; 

v expunerea de motive cu nr.3235/19.06.2019 întocmită de primarul comunei 
Movila Banului;  

v referatul nr.3236/19.06.2019 întocmit de secretarul comunei Movila Banului,  
vizat de Serviciului Economic din cadrul Primăriei comunei Movila Banului; 

v raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3237/19.06.2019 la proiectul 
de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar pentru asociatia sportiva 
“Vointa Limpezis” de pe raza UAT  Movila Banului în anul 2019 

v cererea domnului Dedu Sandu in calitate de reprezentant al Asociatiei Sportive 
Vointa Limpezis inregistrata sub numarul 1340/6.03.2019. 

v prevederile art. 2 alin. (2), art. 3, art. 12 alin. (2), art. 181, art. 69 și art. 71 alin. 
(2) lit. g) din Legea nr. 69/2000, privind Legea educației fizice și sportului, 
cu completările și modificările ulterioare; 

v prevederile art. I, pct. 2 din Legea nr. 171/2015, privind aprobarea Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi alte măsuri, 

v prevederile Hotărârii  nr. 569/2018 privind modificarea și completarea 
Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1.447/2007. 

v prevederile art. 3 alin. (1) și (2), art. 11, art. 12, art. 20 lit. h) și k) și Anexa nr. 
2, Cap. II, pct. 9, lit. b) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 

v prevederile art. 46 alin. (1), lit. g) din O.G. nr. 26/2000, cu privire la asociaţii 
şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

v raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei 
Movila Banului, prin care se acordă aviz favorabil; 

 R O M Â N I A  
JUDEŢUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOVILA BANULUI 
 

 



v prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. a), alin. (6), lit. a) pct. 6, și 
în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 
v Art. 1. – (1) Se aprobă acordarea de sprijin financiar pentru asociatia sportiva 

“Vointa Limpezis” de pe raza UAT  Movila Banului în anul 2019; 
 (2) Acordarea sprijinului financiar prevăzut la alin. (1) se poate face în urma 
încheierii unui contract de parteneriat, putând fi decontate următoarele cheltuieli, 
după emiterea facturii direct pe Comuna Movila Banului: bareme arbitraj, 
decontare transport, taxe achiziționare echipamente, var , mingi și truse medicale, 
taxe anuale ce se plătesc la Asociația Județeană de Fotbal Buzau, taxe transferuri, 
taxe legitimații noi, taxe cartonașe, taxe de viză, taxe de participare, taxe vize 
medicale. 
Art. 2. – Se aprobă contractul de parteneriat prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta 
hotărâre, parte integrantă a acesteia, care urmează a se încheia între comuna Movila 
Banului şi asociatia sportive ”Vointa Limpezis”, contract ce cuprinde atât 
obiectivele propuse la nivelul sportivilor legitimaţi în cadrul asociaţiei cât şi 
activităţile şi tipurile de cheltuieli ce urmează a se efectua, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
Art. 3. – Se împuterniceşte domnul Moise Dorin Romica - Primarul comunei 
Movila Banului, să semneze contractul prevăzut la art. 2 al prezentei hotărâri. 
Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredințează Primarului comunei Movila Banului  și serviciilor de specialitate din 
cadrul Primăriei comunei Movila Banului. 
Art. 5. – Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzau; 
- Primarului comunei Movila Banului; 
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei comunei Movila Banului; 
 -Asociatiei sportive “Vointa Limpezis” de pe raza UAT  Movila Banului; 
- Cetătenilor, prin afișare la sediul primariei și mass-media locală. 

  Preşedinte de şedinţă                                                           
     Dumitru Paul                                                                            Contrasemnează 

                                                                                               Secretar 
                                                                                 Ionita Alexandru Florin 

Movila Banului, 28.06.2019 
Nr.40 
Aceasta hotarare a fost adoptata  de Consiliul local al comunei Movila Banului in sedinta din data de 28.06.2019 cu 
respectarea  prevederilor  art. 45 alin 1, 2 sau 3 din legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata , cu un 
numar de 9 voturi pentru,0  abtineri si 0  voturi impotriva , din numarul total 9  de consilieri in functie si 9  consilieri 
prezenti la sedinta. 



 
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 40/ 28.06.2019 

 
Nr. ______ / _________                                                                                
 

 
CONTRACT DE PARTENERIAT  

 
 

Art. l. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1. PRIMĂRIA COMUNEI MOVILA BANULUI, cu sediul în comuna Movila 
Banului, Strada Nuferilor nr. 130, judeţul Buzau, cod fiscal 4234039, cont 
RO29TREZ24A670501203030X deschis la Trezoreria Buzau, reprezentată de 
Moise Dorin Romica - primarul comunei Movila Banului,  pe de o parte,  
 
Şi 
 
2. Asociatia de fotbal “Vointa Limpezis” cu sediul in comuna Movila Banului, 
Sat Limpezis, judetul Buzau, reprezentata de domnul Dedu Sandu in calitate de 
presedinte,  
 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 40/28.06.2019, 
privind aprobarea acordării de sprijin financiar pentru asociațiile sportive de pe 
raza administrativ-teritorială a comunei Movila Banului în anul 2019, prevederile 
art. 2 alin. (2), art. 3, art. 12 alin. (2), art. 181, art. 69 și art. 71 alin. (2) lit. g) din 
Legea nr. 69/2000, privind Legea educației fizice și sportului, cu completările și 
modificările ulterioare, a intervenit astăzi, __________, prezentul contract. 
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Obiectul prezentului contract are ca scop promovarea şi dezvoltarea activităţii 
sportive in comuna Movila Banului, judetul Buzau, prin susţinerea financiară a 
activităţilor sportive desfăşurate de _________________, prevăzute în anexa nr. 1 
la prezentul contract, parte integrantă a acestuia. 

2.2.   Susţinerea financiară se va realiza prin alocarea de la bugetul local a sumei 
de _________ lei, cu titlu de finanţare pentru anul 2019, către ________, care se 
obligă a utiliza finanţarea în condiţiile şi limitele stabilite prin prezentul contract. 
 
Art. 3. DURATA CONTRACTULUI 



3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi, cu durată 
de valabilitate până la data de 31.12.2019. 
 
Art. 4. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR 
 
4.1. _________________ are următoarele drepturi şi obligaţii: 

a) să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor 
până la data de 31.12.2019, aferente acţiunilor şi activităţilor specifice prevăzute 
mai jos, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare: 

Ø Scopul: 

Valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie în 
comuna Movila Banului, judetul Buza, pregătire şi competiţie, care să asigure 
autodepăşirea continuă, prin participarea la competiţii sportive organizate pentru 
copii, juniori si seniori. 

Ø Obiective de realizat: 
I.A. Obiective generale: 

- susţinerea fotbalului de performanță în comuna Movila Banului, judetul 
Buzau; 
- sporirea prestigiului comunei Movila Banului, prin intermediul activităţilor 

sportive. 
- încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, de cât 

mai mulţi copii; 
- atragerea şi stimularea tuturor copiilor fără nici o discriminare, în mod liber şi 

voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice 
şi sportive; 

- susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor, si 
promovarea acestora la echipa de seniori; 

- perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi participare la competiţii 
sportive, precum și activități conexe acestora; 

- susţinerea procesului de redresare a fotbalului la nivelul comunei Movila 
Banului; 

- creșterea interesului local față de fenomenul fotbalistic. 
 

II.B Obiective specifice: 
- participări la turneele de pregătire locale cu grupele de copii și juniori; 
- obţinerea de rezultate sportive deosebite în vederea dezvoltării ramurii 

sportive fotbal din comunei Movila Banului; 



- menţinerea echipei în prima parte a clasamentului la sfârşitul sezonului 
competiţional; 

- promovarea spre marea performanţă prin intermediul echipei de fotbal 
“Vointa Limpezis”, a jucătorilor de fotbal, depistaţi şi pregătiţi în cadrul structurilor 
sportive de specialitate din comuna Movila Banului. 

- ______________________________________________________________
___; 
       -   
_________________________________________________________________; 

- ______________________________________________________________
___. 
 

b) sumele alocate de Consiliul local al comunei Movila Banului vor fi 
întrebuinţate la decontarea cheltuielilor necesare realizării obiectivelor prevăzute în 
programul anual, pe natura de cheltuieli; eventualele sume neutilizate vor putea fi 
folosite doar pentru acoperirea altor cheltuieli neprevăzute, legate de funcţionarea 
echipei; 

c) se obligă să gestioneze și să răspundă de evidența primară a tuturor bunurilor 
achiziționate din fondurile comunei Movila Banului; 

d) să promoveze denumirea Comuna Movila Banului în cadrul acţiunilor şi 
activităţilor desfăşurate prin modalităţile convenite între părţi; 

e) să permită persoanelor delegate de Comuna Movila Banului să efectueze 
control cu privire la modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2; 

f) să întocmească şi să transmită comunei Movila Banului, la finalul contractului, 
un raport privind realizarea obiectivelor şi a indicatorilor prevăzuţi în contract; 

g) să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor 
prezentului contract, sumele primite; 

h) să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi 
statutul şi regulamentele Federaţiei Române de Fotbal, la care este afiliat; 

i) să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei şi dopajului în cadrul acţiunilor finanţate potrivit 
prezentului contract; 
j) se obligă să nu transfere sau să cesioneze drepturile dobândite prin prezentul 
contract de parteneriat altor persoane fizice sau juridice. 
 

4.2. Comuna Movila Banului are următoarele drepturi şi obligaţii: 



a) se obligă să susţină financiar activităţile sportive desfăşurate de echipa de fotbal 
“Vointa Limpezis”. 

b) să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei alocate, precum şi 
modul de respectare a dispoziţiilor legale incidente şi a dispoziţiilor contractuale; 

c) să plătească suma prevăzută la art. 2 până la finalul anului 2019; 

d) în cazul în care „Vointa Limpezis” nu respectă prevederile prezentului contract, 
are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virării sau 
diminuarea sumei alocate, după caz; 

e) va deconta cheltuielile după emiterea facturilor direct pe Comuna Movila 
Banului, pentru următoarele:  

- bareme arbitraj; 
-decontare transport; 
- taxe achiziționare echipamente, var , mingi și truse medicale; 
- taxe anuale ce se plătesc la Asociația Județeană de Fotbal Buzau.  

ü taxe transferuri,  
ü taxe legitimații noi,  
ü taxe cartonașe, etc., 
ü taxe de viză, 
ü taxe de participare, 
ü taxe vize medicale. 

Art. 5. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
5.1. 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. 
5.2. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii. 
 
Art. 6. ÎNCETAREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI 

6.1. 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 Primaria Movila Banului; 
e) prin reziliere: 

- în cazul în care nu se obţin performanţele sportive la care Clubul sportiv s-a 
obligat prin prezentul contract; 

     - în cazul nerespectării destinaţiei sumelor alocate; 
- daca nu se respectă clauzele stipulate în prezentul contract, rezilierea, se 



face de drept, fară punerea în întârziere şi fară intervenţia instanţei de 
judecată; 

- în cazul în care apar modificări în situaţia juridică a _____________, in 
sensul formulării unor cereri de insolventa , faliment sau lichidare a 
entitatii juridice, prezentul contract se consideră reziliat de plin drept. 

 
Art. 7. REGLEMENTAREA LITIGIILOR 

7.1. Eventualele litigii, neînţelegeri sau pretenţii, având legătură cu prezentul 
contract de finanţare, sau încălcarea, încetarea, sau invalidarea acestuia, vor fi 
soluţionate pe cale amiabilă, în caz contrar părţile se vor adresa instanţei de 
judecată de drept comun. 
 

Art. 8. FORŢA MAJORĂ 

8.1. Prin forţa majoră se înţeleg evenimente imprevizibile si 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. 

8.2. 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 notificare expresă. Încetarea cazului de 
forţă majoră va fi de asemenea adusă la cunoştinţa celeilalte părţi în termen de 5 
zile de la încetare, prin notificare expresa. 

Art. 9. CLAUZE SPECIALE 

9.1. Părţile au obligaţia de a nu întreprinde nimic de natură a afecta buna de 
desfăşurare a activităţii care face obiectul prezentului contract de parteneriat. 

9.2. La sfârşitul anului calendaristic, Consiliul Local al comunei Movila Banului 
va analiza performanţele obţinute de Clubul sportiv și modul de îndeplinire a 
prezentului contract de finanţare.  

Art. 10. DISPOZIŢII FINALE 

10.1. Modificarea, adaptarea si completarea prezentului contract, se va face numai 
cu acordul scris al ambelor părţi, prin acte adiţionale, numai pentru acțiuni viitoare. 

10.2. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie 
în norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ. 

 

Prezentul contract de parteneriat a fost încheiat astăzi, data de _________, în 3 



(trei) exemplare, 2 (două) pentru Comuna Movila Banului și 1 (unul) pentru 
asociatia sportiva”Vointa Limpezis”. 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNA MOVILA BANULUI                                         VOINTA LIMPEZIS 
REPREZENTANT                                                                REPREZENTANT 
PRIMAR,                                                                                 PRESEDINTE, 
MOISE DORIN ROMICA                                                       DEDU SANDU                               
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


