ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.32/27.09.2018
privind alocarea unei sume de bani Asociatiei ,,Clubul Sportiv Ariesul Apuseni’
Consiliul local al oraşului Baia de Arieş, judeţul Alba, întrunit în şedinţă publica ordinară;
Luând în dezbatere proiectul de hotarare initiat de primar privind alocarea unei sume de bani
Asociatiei ,,Clubul Sportiv Ariesul Apuseni”, pe anul 2018; raportul de specialitate nr.3425/20.09.2018,
intocmit de domnul Harda Nicolae – consilier juridic; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate
nr.1,2 si 3 din cadrul consiliului local;
Avand in vedere:
- art.3 alin.(1), art.67 alin.(2) lit.b si alin.(3) lit.b din Legea nr.69/2000, legea educaţiei fizice şi
sportului, actualizata;
- art.36, alin.(2), lit.”d” şi alin.(6), lit.”a”, pct.6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.3, alin.(2), art.11, art.12, art.20, lit.”h” şi lit.”k” şi Anexa nr.2, Cap.II, punct 9, lit.”b” din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- HCL nr.64/2008, privind infiintarea Asociatiei “CLUBUL SPORTIV ARIESUL- APUSENI”
In temeiul art.45 si a art.115 alin. (1) lit.b din Legea 215/2001, privind administratia publica locala,
republicata :
HOTĂRĂSTE:
Art.1. Art.1. Se aprobă susţinerea financiară a Asociaţiei ,,Clubul Sportiv Ariesul Apuseni’’, pentru
activitatea sportivă desfăşurată de către echipa de fotbal, în anul 2018, in suma de 2500 lei.
Art.2. Asociaţia ,,Clubul Sportiv Ariesul Apuseni’’va asigura dezvoltarea mişcării sportive de
performanţă pe raza orasului Baia de Aries.
Art.3. Suma mentionata la art.1, va fi utilizata pentru decontarea cheltuielilor rezultate ca urmare a
activităţilor sportive desfăşurate de echipa de fotbal a Asociatiei ,,Clubul Sportiv Ariesul Apuseni”, respectiv
plata arbitri si transportul echipei.
Art.4.Se imputerniceste domnul Pandor Traian, primarul orasului Baia de Aries, pentru semnarea
contractului de finantare – anexa parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul oraşului Baia de Arieş, prin aparatul de
specialitate.
Art.6. Prezenta hotarare poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ, în termen de 30 zile
de la comunicare.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba ;
Primarului oraşului Baia de Arieş;
Serviciului financiar-contabil;
Asociatiei ,,Clubul Sportiv Ariesul Apuseni’’;
Se afişează pe site-ul si la sediul Primăriei oraşului Baia de Arieş .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile, din numărul de 13 consilieri în
funcţie şi 12 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons. Trif Laurian
N.D. 4 exp.

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

ANEXA la H.C.L. nr.32/27.09.2018

CONTRACT DE SUSTINERE FINANCIARA
Nr. _____/__________ 2018
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.___/2018, pentru aprobarea susţinerii
financiare a activităţii sportive desfăşurate de echipa de fotbal a Asociaţiei ,,Clubul Sportiv Ariesul
Apuseni’’de comun acord,
Art.1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. Orasul Baia de Aries, prin reprezentantul său legal: Pandor Traian – Primar,
si,
1.2. Asociaţia „CLUBUL SPORTIV ARIESUL APUSENI”, reprezentată prin domnul ______________
in calitate de ________________
Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI
(1) Obiectul prezentului contract are ca scop promovarea şi dezvoltarea activităţii sportive de
performanţă in orasul Baia de Aries, prin susţinerea financiară a activităţilor sportive desfăşurate de
Asociaţia „CLUBUL SPORTIV ARIESUL APUSENI”.
(2) Susţinerea financiară pentru anul competiţional 2018 se va realiza prin alocarea de la bugetul
local a sumei de 2500 lei, aprobată prin hotărâre a Consiliului local al orasul Baia de Aries.
Art 3. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract este valabil pentru anul competiţional 2018.
Art.4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
(1) Orasul Baia de Aries,
Sumele alocate de orasul Baia de Aries vor fi întrebuinţate la decontarea cheltuielilor rezultate din
activitatile sportive desfăşurate de echipa de fotbal a Asociatiei ,,Clubul Sportiv Ariesul Apuseni”,
respectiv plata arbitri, transport si participarea la Cupa Romaniei.
(2) Asociaţia ,,Clubul Sportiv Ariesul Apuseni”,
Se obligă să contribuie la dezvoltarea ramurii sportive de fotbal din orasul Baia deAries, să
promoveze imaginea orasului Baia de Aries în toate activităţile pe care le va desfăşura si sa depuna toate
eforturile pentru îndeplinirea obiectivele asumate.
(3) Asociaţia ,,Clubul Sportiv Ariesul Apuseni”, se obligă sa nu transfere sau sa cesioneze drepturile
dobândite prin prezentul contract de finantare, altor persoane fizice sau juridice.
Art. 5. MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI
(1) Incetarea 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)) prin reziliere :
- in cazul nerespectării destinaţiei sumelor alocate
- daca nu se respectă clauzele stipulate în prezentul contract, rezilierea, se face de drept, fără punerea
în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată.

Art.6. REGLEMENTAREA LITIGIILOR
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.7. FORTA MAJORA
(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.
(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.8. DISPOZITII FINALE
(1) Modificarea, adaptarea si completarea prezentului contract, se va face numai cu acordul scris al
ambelor părţi, prin acte adiţionale.
(2) Prezentul contract de asociere a fost încheiat in 3 exemplare originale, la data de ____________.

ORASUL BAIA DE ARIES
Reprezentant – Pandor Traian

ASOCIAŢIA „CLUBUL SPORTIV ARIESUL APUSENI”

