
               

 

  
HOTARARE 

privind aprobarea susținerii financiare a Asociației  Club Sportiv Speranța Dâlga 

 

 

Consiliul local al comunei Dor Marunt  intrunit in sedinta ordinară la data de 3 august 2021 

Având în vedere: 

• referatul de aprobare al Primarului comunei Dor Mărunt, dl Ion IACOMI,  înregistrat cu nr. 

227/19.07.2021; 

• raportul de specialitate întocmit de secretarul general al primăriei Dor Mărunt, înregistrat cu nr. 

228/19.07.2021; 

• cererea ACS ”Speranța Dâlga” înregistrată cu nr. 7005/08.12.2020; 

• HCL Dor Mărunt nr. 47/2021 privind alegerea președintelui de ședință; 

• Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 251/03.08.2021; 

• prevederile  art.3, art. 10 alin (1) și (2), art.67 alin. (2) lit. b) si alin.( 3) lit.b), art.69 si art. 71 alin.(2) Legea 

nr. 69/2000 –Legea educatiei fizice si sportului cu modificările si completările ulterioare;  

• prevederile art. (3) alin.2, art.(11) , art.(12), art.20 lit.’’h’’si lit. ‚’k’’ si Anexa nr. 2 Cap.II pct.9 lit’’b’’ din 

Legea nr.273/2006   privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare 

• prevederile art. 129 alin. (1), (2, alin. (4) lit.a), alin. (7) lit. b), art.140 alin (1) și art. 243 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ; 

In temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

HOTĂRĂSTE : 
 

Art.1. Se aprobă susținerea financiară a Asociației Club Sportiv Speranța Dâlga pentru activitatea 

sportivă desfășurată de către echipa de fotbal în anul competițional 2021-2022, conform contractului prevăzut 

în ANEXĂ , parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Comuna Dor Mărunt se obligă să asigure accesul și folosința gratuită a bunurilor cu destinație 

sportivă aflate în proprietatea sa, respectiv Stadionul Dâlga, vestiare, tribune. 

Art.3. (1) Asociația Club Sportiv Speranța Dâlga va asigura dezvoltarea mișcării sportive de 

performanță pe raza comunei Dor Mărunt, respectând angajamentele asumate în contractul de susținere 

financiară. 

 (2). Consiliul local al comunei Dor Mărunt va asigura finanțarea Asociației Club Sportiv 

Speranța Dâlga pentru activitățile sportive ale echipei de fotbal cu suma de 20 mii de lei, necesară în 

activitatea sportivă desfășurată în anul competițional 2021-2022, sumă ce va fi prevăzută în bugetul local 

pentru anul 2021 la Cap. 67.02 ”Cultură, recreere și religie” 

Art.4. Se împuterniceste d-l Iacomi Ion, primarul Comunei Dor Marunt, să semneze în numele si 

pentru comuna Dor Marunt contractul de susținere financiară prevazut in anexă care face parte integranta din 

prezenta hotărâre. 

Art.5. Secretarul general al comunei Dor Mărunt va aduce la cunoștința publică prezenta hotărâre și o 

va comunica instituțiilor și persoanelor interesate. 
                               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

                        Ioan TUDOR 

                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL 

L.S.                                      Constantin Alecsandru VĂTAFU 

Nr. 50 

  Dor Mărunt, 03 august 2021 

Adoptată cu un număr de 10 voturi ”pentru”, 4 ”împotrivă” și o ”abținere” din totalul de 15 consilieri prezenți. 

 



 
ANEXA LA HCL nr 

 

                                                           CONTRACT DE SUSȚINERE FINANCIARĂ 

Incheiat astazi______________ 

 

PĂRłILE CONTRACTANTE   

In conformitate cu prevederile HCL nr.____________ pentru aprobarea susținerii financiare a activității sportive 

desfășurate de echipa de fotbal a Asociației Club Sportiv Speranța Dâlga, de comun acord  se incheie prezentul contract 

intre: 

Art.1. Părțile contractante 

1.1. Comuna Dor Marunt , prin Consiliul Local al comunei Dor Mărunt reprezentat prin Primar-Iacomi Ion , cu 

sediul în comuna Dor Marunt, judetul Calarasi in calitate de finantator  

si 

1.2. Asociația Club Sportiv Speranța Dâlga reprezentata prin Sava Cristian Iani, cu sediul în comuna Dor Marunt, 

sat Dâlga, Str. Deportaților nr. 5, CUI 43012459, in calitate de beneficiar. 

Art.2 OBIECTUL CONTRACTULUI 

Prezentul contract are ca obiect promovarea si dezvoltarea activitătii sportive a Asociației Club Sportiv Speranța 

Dâlga, prin susținerea financiară a activităților sportive. 

 Art.3 DURATA CONTRACTULUI  

3.1 Contractul se încheie pe durata de 12 luni, începând cu data de 01.09.2021 

3.2. Susținerea financiară pentru anul competițional 2021-2022, turul și returul campionatului, se va realiza prin 

alocarea de la bugetul local a sumei de 20 mii lei, conform Hotărârii Consiliului local Dor Mărunt. 

Art.4 OBLIGAłIILE PĂRȚILOR 

4.1  Comuna Dor Marunt  se obligă : 

- să sprijine financiar Asociația Club Sportiv Speranța Dâlga din bugetul local pe anul 2021, cap.67.02 “Cultură, recreere si 

religie” , in vederea decontarii cheltuielilor cu transportul echipei de sportivi in deplasarile stabilite in programul 

competitional, cheltuielile de arbitraj si taxele aferente participarii echipei de fotbal in competitiile organizate de către AJF 

Calarasi, cheltuielile cu materialele și echipamentul sportiv, cheltuieli cu asistența medicală.  

4.2. Asociația Club Sportiv Speranța Dâlga se obligă: 

 - sa asigure atragerea copiilor in activitatea sportiva; 

  - sa promoveze tinerele talente in fotbalul din comuna Dor Marunt;  

  - sa acorde acces gratuit la meciurile echipei de fotbal. 

Art.5 MODIFICAREA CONTRACTULUI 

 Nicio parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni numai prin 

acordul de vointă exprimat al părtilor, prin act aditional. 

Art.6 ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri : 

a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; 

b) prin acordul comun al celor două părti, la initiativa uneia dintre acestea; 

c) pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a clauzelorprezentului contract; 

d) imposibilitatea asigurării fondurilor banesti de către Consiliul local al comunei Dor Mărunt  

e) daca echipa de forbal  se retrage din activitatea competitionala . 

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 susținere financiară. 

7.2. Modul de gestionare a sumelor alocate de Consiliul local Dor Mărunt către ACS Speranța Dâlga va fi 

controlat de către Biroul Economic Investiții al Primăriei Dor Mărunt în baza documentelor justificative prezentate. 

Art.8 LITIGII 

Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest contract vor fi solutionate mai întâi pe cale amiabilă, iar 

dacă părtile nu cad de acord, acestea vor fi solutionate de instantele de judecată competente din punct de vedere teritorial 

si material. 

Art.9 DISPOZIłII FINALE 

 Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, la data de _____ 

 

 

            Comuna Dor Mărunt 

        PRIMAR                                                                                           A.C.S. Speranța Dâlga 

               IACOMI ION                                                                                                     Președinte             


