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R O M Â N I A                                            

    CONSILIUL LOCAL ROSEŢI 

     JUDETUL CĂLĂRAŞI                                                       COMUNA ROSEŢI 

Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi                                                                cod fiscal: 4294146 

Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                                  e-mail: primariaroseti@yahoo.com 

   

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea finanţării Asociației Club Sportiv Roseți 

 

 Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședință ordinară de lucru la data de 22 Aprilie 2021, 

Având în vedere: 

-  prevederile art.3, art.  181  , art.29, art. 67,  69 alin. (1) din Legea educației fizice și sportului nr. 

69/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - prevederile art. 46 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii 

şi fundaţii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare,  

-prevederile art. 129, alin.(2) lit d) corelat cu alin. (7) lit. c,f) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificărie și completările ulterioare,  

-prevederile Hotărârii Consiliului Local Roseți nr.36/30.06.2016 privind aprobarea înființării 

Asociației Clubul Sportiv Roseti, unde comuna Roseți are calitatea de asociat–membru fondator; 

Analizând: 

-prevederile Hotărârii  Adunării Generale a Asociației Club Sportiv Roseți nr.8/24.02.2021 

privind aprobarea proiectului de buget pe anul 2021; 

-Solicitarea  cu nr. 5/09.04.2021 a A.C.S Roseți de încheiere a unui contract de finanțare în anul 

2021 cu suma de 140000 lei  alocată din bugetul local pentru finanțarea activității în anul 2021 

-referatul de aprobare nr. 3319/09.04.2021 cu privire la proiectul de hotărâre inițiat, 

-prevederile H.C.L. Roseti nr.19/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 

al comunei Roseți, județul Călărași pe anul 2021; 

-avizul comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului Local Roseți, înregistrat cu nr. 

3644/19.04.2021 

-prevederile H.C.L Roseți nr. 4/28.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință, 

    În temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.a)  coroborate cu prevederile 139 alin.(3) lit.a), 

din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul Local al comunei Roseți, adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă finanţarea  Asociației Clubul Sportiv Roseți în anul 2021  cu suma de 140000  lei, 

conform contractului de finanțare ce constituie anexă  la prezenta hotărâre și face parte integrantă din 

aceasta. 

Art.2. Se împuternicește Primarul comunei Roseți să semneze contractul de finanțare încheiat cu 

Asociația Clubul Sportiv Roseți. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însarcinează primarul comunei 

Roseți și inspector cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Roseţi, în 

termenul prevăzut de lege, persoanelor vizate,  primarului comunei Roseți, Instituției  prefectului- 
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judeţul Călăraşi şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituției în spaţiul accesibil 

publicului, precum şi pe pagina de internet www.comunaroseti.ro., eticheta monitorul oficial local. 

 

 
             

Preşedinte de şedinţă,                                                                                        Contrasemnează,                                         

     Vasile ȘIȘMAN                                                      Secretarul general al comunei Roseți 

 Lavinia TĂNASE 

 

 

 

 

 
Nr. consilieri :15 

Prezenți :15 

Adoptată  cu 15   voturi « pentru » 

Voturi « contra »______ 

Abțineri :________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 21 

Adoptată la Roseţi 

Astăzi, 22.04.2021 

 

 

 

http://www.comunaroseti.ro/
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ANEXĂ LA H.C.L. nr. 21/ 22.04.2021 

 

 

CONSILIUL LOCAL ROSEȚI                                                                              

   COMUNA ROSEȚI 

JUDETUL CĂLĂRAŞI                  ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV 

ROSEȚI   

 

CONTRACT DE FINANŢARE 

 

    Având în vedere: 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Roseți nr.36/ 30.06.2016 privind aprobarea 

înființării Asociației Clubul Sportiv Roseți, unde comuna Roseți are calitatea de asociat–

membru fondator; 

-  prevederile art. 181 şi art. 69 alin. (1) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/ 

2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  prevederile art. 46 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

-   prevederile Hotărârii nr.8/24.02.2021 a Asociației Club Sportiv Roseți; 

-  prevederile H.C.L. Roseți nr.19/22.04.2021  privind aprobarea bugetului de venituri si 

cheltuieli al comunei Roseti, judetul Calarasi pe anul 2021; 

 -  prevederile art. 14 alin. (3), (4) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 -  prevederile art.129 alin.(2)  lit.d) corelat cu alin.(7 ) lit.a),c),e),f) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

   

Comuna Roseti, Judeţul Călăraşi şi  Asociatia Clubul Sportiv Roseți au convenit 

să încheie prezentul contract de finanţare, 

 

 

I. Părţile contractului 

 

 Comuna Roseți, judeţul Călăraşi, prin Consiliul Local Roseți reprezentat prin 

Nicolae RÂJNOVEANU, în calitate de Primar al comunei Roseți, cu sediul în comuna 

Roseti, judetul  Călăraşi, str. G-ral Dragalina,nr. 20 în calitate de finanţator, 

 şi Asociația  Club Sportiv Roseți, cu sediul în comuna Roseti, județul  Călăraşi, în 

calitate de beneficiar, 

II. Obiectul, obiectivul  şi valoarea contractului 

 

Art. 1 – (1) Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea, de către comuna 

Roseti, Judeţul Călăraşi cu suma de 140000 lei, a activităţilor desfăşurate de Asociația 

Clubul Sportiv Roseți. 

(2) Finanțarea prevazuta la alin.(1) are ca scop realizarea obiectivului de 

valorificare a aptitudinilor individuale prin practicarea educației fizice și a 

sportului/sporturilor în toate formele sale, într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi 

competiţie care să asigure autodepăşirea continuă, fapt ce conduce la sporirea prestigiului 

comunei Roseți pe plan local/ județean/naţional. 

III. Natura cheltuielilor  
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Art. 2 Natura cheltuielilor  care sunt admise la finanțare, conform prezentului 

contract, este dată de : 

a) participarea în competiţii  locale, județene,naţionale şi internaţionale; 

    b) masa sportivilor; 

    c) transport; 

    d) cazare; 

e) achiziţionare echipament sportiv; 

f) pregătire centralizată; 

g) plată arbitrii şi observatori; 

h) salarii jucători, antrenori şi personal auxiliar; 

i) asistenţă medicală; 

j) plată utilităţi; 

k) intretinere si administrare baza sportiva; 

           l) alte cheltuieli implicite, necesare desfăşurării activităţilor specifice. 

 

IV. Durata contractului 

 

 Art. 3 - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de ambele 

părţi şi este valabil până la 31.12.2021. 

 

V. Drepturile şi obligaţiile 

Asociația Clubul Sportiv Roseți 

 

 Art. 4 – Asociația Clubul Sportiv Roseți are următoarele drepturi şi obligaţii: 

• să utilizeze suma prevăzută la art.1, exclusiv pentru finanţarea naturilor de 

cheltuieli prevazute la articolul 2, potrivit obiectivului stabilit prin prezentul 

contract şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 

• să realizeze programul de activităţi specifice în condiţiile de performanţă şi 

eficienţă, respectiv: 

• clasarea sportivilor/clubului pe locuri onorabile astfel încât să fie asigurat un 

climat de performanţă; 

• promovarea unui număr cât mai mare de juniori, în vederea asigurării promovării 

tinerelor speranţe şi a continuităţii unui lot competitiv. 

• să promoveze însemnele comunei Roseți în toate competiţiile la care participă, 

precum şi în cantonamente, dupa caz; 

Art.5 Parametrii sportivi de realizat: 

- Pregatirea fizică generală, activitate practică care urmărește să asigure o bună 

capacitate de lucru a organismului în condițiile efortului fizic; 

- Valorificarea la nivel maxim, în competiţii, a potenţialului fizic, tehnic, tactic, 

psihologic şi teoretic, dobândit prin pregătirea sportivă practică; 

- Optimizarea componentelor pregătirii sportive proprii, prin integrarea cunoştinţelor 

şi a metodologiei însuşite în pregătirea sportivă practică; 

- Evaluarea obiectivă a randamentului sportiv propriu, al partenerilor şi al 

adversarilor; 

- Identificarea factorilor care generează randamentul sportiv optim şi a celor care 

îl diminuează; 

- Manifestarea constantă a unui comportament bazat pe respect faţă de reguli, 

adversari, organizatori, arbitrii şi spectatori.  

 



 5 

Art. 6 - (1) Asociatia Clubul Sportiv Roseti, are obligaţia de a prezenta până la 

finele exercițiului bugetar 2021 cel tarziu, decontarea cheltuielilor conform sumelor 

alocate din bugetul propriu al comunei Roseti.  

(2) Documentele justificative vor fi prezentate în copie, autentificată de 

conducatorul asociației sportive prin semnătură şi ştampilă. 

 

VI. Drepturile şi obligaţiile comunei Roseți 

 

 Art. 7 – Comuna Roseți, Judeţul Călăraşi are următoarele drepturi şi obligaţii:  

 a) să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum 

şi modul de respectare a dispoziţiilor legale incidente; 

 b) în cazul în care Asociația Culb Sportiv Roseți nu respectă prevederile 

prezentului contract, comuna Roseți,Judeţul Călăraşi, prin Consiliul Local Roseți, are 

dreptul de a solicita sistarea virării sumei alocate sau diminuarea acesteia. 

 

VII. Răspunderea contractuală 

 Art. 8 - 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. 

 Art. 9- Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile 

legii. 

VIII. Litigii  

 Art. 10 - Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul prezentului contract 

vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă.  

  Art. 11 - În situaţia în care concilierea pe cale amiabilă nu s-a realizat, partea 

nemulţumită se poate adresa instanţei de judecată competente, în condiţiile legii. 

 

IX. Dispoziţii finale 

  Art. 12 - Regimul de gestionare a sumelor repartizate de comuna Roseti prin 

hotărâre a  Consiliul Local Roseți, precum şi controlul financiar se realizează în condiţiile 

legii. Angajarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate de Asociația Clubul Sportiv 

Roseți, în baza prezentului contract, se realizează potrivit normelor privind finanţele 

publice locale. 

 Art.13 - Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părţilor 

numai pentru acţiuni viitoare şi se consemnează într – un act adiţional. 

 Art.14 - Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte un exemplar pentru 

fiecare parte. 

 

 

 

                 CONSILIUL LOCAL ROSEȚI      

  JUDEȚULCĂLĂRAŞI 

         COMUNA ROSEȚI                                                  ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV       

ROSEȚI  

                    PRIMAR                                                                                   PREȘEDINTE 

             Nicolae RÂJNOVEANU                                                          Vasile ȘTEFAN

     

  

 

     
 


