
 

Proiect  
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
COMUNA BECENI 
CONSILIUL LOCAL 

       

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive de fotbal „Progresul Beceni” 

din comuna Beceni, judetul Buzau in anul 2021 
 
Consiliul local al comunei BECENI, judetul Buzau 
Avand in vedere: 

 -referatul primarului comunei Beceni inregistrat la nr. 7088/30.08.2021; 

 -avizul secretarului general al comunei Beceni dat pe Proiectul de Hotarare; 
      -raportul de avizare al comisiei economice; 
 -art. 3, alin. (1), art. 12, art. 67, alin. (2), litera "b" si art. 69 din Legea nr. 69/2000, 

legea educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile 
Hotararii de Guvern nr. 1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru 
activitatea sportiva; 
        -art. 3, alin. (2), art. 11, art. 12, art. 20, lit. "h" si lit. "k" si Anexa nr. 2, Cap. II, 
punct 9, lit. "b" din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

           În temeiul art. 139 din Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, 

H O T A R A S T E: 
Art.1. - Se aproba sustinerea financiara a Asociatiei Sportive de fotbal „Progresul 

Beceni” din comuna Beceni, judetul Buzau, pentru activitatea sportiva desfasurata in anul 

competitional 2021, conform contractului prevazut in ANEXA la prezenta hotarare. 

Art.2. (1) Asociația Sportiva de fotbal „Progresul Beceni” din comuna Beceni va 

asigura dezvoltarea miscarii sportive de performanta pe raza comunei Beceni, respectand 

angajamentele asumate in contractul de sustinere financiara. 

(2) Consiliul local al comunei Beceni va asigura finantarea Asociatiei Sportive de 

fotbal „Progresul Beceni” pentru activitatile sportive ale echipei de fotbal cu suma de 

15.000 lei, necesara in activitatea sportiva desfasurata in anul 2021, suma ce este 

prevazuta in bugetul local pe anul 2021 la Cap. 67.02 "Servicii recreative si sportive". 

(3) Decontarea cheltuielilor se va face conform obiectivelor si a metodologiei de 

decontare, anexate la contractul de finantare. 

Art.3. (1) Primăria comunei Beceni va perfecta contractul de prestari servicii 

privind transportul jucatorilor pe baza programului competitional transmis de Asociatia 

Judeteana de Fotbal Buzau.  

(2) Dl. Jalbă Constantin, referent în cadrul Primăriei Beceni, impreuna cu biroul 
financiar contabil ș i achiziț ii publice vor asigura pentru intreaga perioada materiale  ( 
var, mingi, plase, precum si alte materiale solicitate in urma verificarilor efectuate de 
Asociatia Judeteana de Fotbal Buzau) pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii 
sportive. 

Art.4. Se imputerniceste Primarul comunei BECENI sa semneze contractul de 

finantare, prevazut in ANEXA, care face parte din prezenta hotarare. 
Art.5. Secretarul general al comunei va comunica celor in drept prezenta hotarare. 

 

 
     INITIATOR,                                                  Avizat pentru legalitate, 
       PRIMAR                                         Secretarul general al comunei 

Adrian BURLACU                                          Elena CÂRCEI  
Beceni 

Nr. 50/30.08.2021 
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ANEXA la H.C.L.  nr. _____din_________________ 
 
 

CONTRACT DE SUSTINERE FINANCIARA 

Nr. __________/__________________ 
 

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.________/____________ pentru 
aprobarea 

sustinerii financiare a activitatii sportive desfasurate de echipa de fotbal a Asociatiei AS „ 
PROGRESUL BECENI” 
 

Art.1. PARTILE CONTRACTANTE 
1.1. Comuna Beceni, cu sediul in Beceni, str. Principala, nr.20, judetul Buzau, telefon 
0238528631, fax 0238520397, cod fiscal 3662568,  reprezentată legal prin  dl. Burlacu 
Adrian – primarul comunei Beceni. 
si 
1.2. Asociatia AS „ PROGRESUL BECENI”, cu sediul in comuna Beceni, jud. Buzau, 
reprezentata prin __________________, in calitate de Administrator. 
 

Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. Obiectul prezentului contract are ca scop promovarea si dezvoltarea activitatii sportive 
de 
performanta in comuna Beceni, prin sustinerea financiara a activitatilor sportive desfasurate 
de Asociatia AS „ PROGRESUL BECENI” 
2.2. Sustinerea financiara pentru anul competitional 2021 se va realiza prin alocarea de la 
bugetul local a sumei de 15.000 lei, aprobata prin hotarare a Consiliului local al comunei 
Beceni. 
 

Art. 3. DURATA CONTRACTULUI 
3.1. Prezentul contract este valabil pentru anul competitional 2021. 
Intentia Asociatiei AS  „Progresul Beceni”  de prelungire a contractului va trebui adusa 
la cunostinta Consiliului Local, in scris, cu cel putin o luna inaintea expirarii termenului 
prevazut in prezentul contract. 
 

Art.4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR 

4.1. Comuna Beceni: 
Comuna Beceni se obliga sa sustina financiar activitatile sportive desfasurate de echipa de 
fotbal a Asociatiei AS  „Progresul Beceni” din bugetul local. 

Sumele alocate de Consiliul local al Comunei Beceni vor fi intrebuintate la decontarea 
cheltuielilor necesare realizarii obiectivelor prevazute in programul anual, pe natura de 
cheltuieli, conform Anexei la prezentul contract. 
4.2. Asociatia AS  „Progresul Beceni”  : 
Asociatia AS  „Progresul Beceni”  se obliga sa contribuie la dezvoltarea ramurii sportive 
de fotbal din Comuna Beceni. 
Asociatia AS „Progresul Beceni”  se obliga sa promoveze imaginea Comunei Beceni in 
toate activitatile pe care le va desfasura. 
4.2.1 Asociatia AS  „Progresul Beceni”  se obliga sa depuna toate eforturile 
pentru a Indeplini obiectivele asumate. 

4.2.2 Asociatia AS „Progresul Beceni” se obliga sa nu transfere sau sa 
cesioneze drepturile dobandite prin prezentul contract de asociere altor persoane fizice sau 
juridice. 
 

Art. 5. MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI 
5.1. Incetarea prezentului contract poate avea loc In urmatoarele cazuri: 
a) la implinirea termenului pentru care a fost incheiat; 
b) prin acordul partilor contractante; 



c) in urma ivirii unui caz de forta majora; 
d) imposibilitatea asigurarii fondurilor banesti de catre Consiliul local al Comunei Beceni; 
e) prin reziliere : - in cazul nerespectarii destinatiei sumelor alocate; 
                                   - in cazul in care nu se obtin performantele sportive la care Asociatia 
AS „Progresul Beceni” s-a obligat prin prezentul contract; 

- daca nu se respecta clauzele stipulate in prezentul contract, rezilierea, 
se face de drept, fara punerea in intarziere si fara interventia instantei de judecata. 
 

Art.6. REGLEMENTAREA LITIGIILOR 
6.1. Eventualele litigii, neintelegeri sau pretentii, avand legatura cu prezentul contract de 
finantare, sau incalcarea, incetarea, sau invalidarea acestuia, vor fi solutionate pe cale 
amiabila, in caz contrar partile se vor adresa instantei de judecata de drept comun. 
 

Art.7. FORTA MAJORA 
7.1 Prin forta majora se inteleg evenimente imprevizibile si inevitabile independente 
de vointa partilor, intervenite dupa intrarea in vigoare a prezentului contract, si care 
impiedica in mod obiectiv executia integrala sau partiala a obligatiilor ce decurg din acest 
contract. 
7.2 In caz de aparitie a unui eveniment de forta majora, partea care il invoca trebuie 
sa informeze cealalta parte in termen de 5 zile de la aparitia lui, sau de la data la care a 
luat cunostinta de acesta, prin notificare expresa. Incetarea cazului de forta majora va fi de 
asemenea adusa la cunostinta celeilalte parti in termen de 5 zile de la incetare, prin 
notificare expresa. 
 
Art.8. CLAUZE SPECIALE 
8.1. Partile au obligatia de a nu intreprinde nimic de natura a afecta buna 
desfasurare a activitatii care face obiectul prezentului contract de finantare. 
8.2. Modul de gestionare a sumelor alocate de Consiliul local al Comunei Beceni 
catre Asociatia AS „Progresul Beceni” va fi decontat de catre compartimentul economic 
- impozite si taxe din cadrul Primariei Comunei Beceni, in baza rapoartelor si documentelor 
justificative prezentate. 
8.3. La sfarsitul  Campionatului,  Consiliul  local  al  Comunei  Beceni va analiza 
performantele obtinute de AS „Progresul Beceni” si modul de indeplinire a prezentului 
contract de finantare.  
 

Art.9. DISPOZITII FINALE 
9.1. Modificarea, adaptarea si completarea prezentului contract, se va face numai cu 
acordul scris al ambelor parti, prin acte aditionale. 
9.2. Prezentul contract a fost incheiat in 3 exemplare de valoare juridica egala, la data de 
................................ . 

 

       COMUNA BECENI                                                       A.S. „Progresul Beceni”          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexa la Contractul de finantare 
nr.________/____________ 

 

 

OBIECTIVE, SUMELE NECESARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR. 

METODOLOGIA DE DECONTARE A SUMELOR ALOCATE PENTRU ECHIPA DE 
FOTBAL „Progresul Beceni” 

A. Obiectivele pe care echipa de fotbal a Asociatiei sportive „Progresul 

Beceni” le urmareste, pentru anul competitional 2021, sunt: 
a) obiectiv general: desfasurarea de activitati sportive de fotbal, respectiv 

selectionarea, initierea si pregatirea de sportivi in acest domeniu, participarea la 

competitii sportive, precum si alte activitati conexe acestora; 

b) obiective specifice: 

- obtinerea de rezultate sportive deosebite in vederea dezvoltarii ramurii sportive 

fotbal din comuna Beceni; 

- mentinerea pozitiei pe unul dintre locurile care asigura promovarea la sfarsitul 

sezonului competitional; 

- promovarea spre marea performanta prin intermediul echipei de fotbal a 

Asociatiei sportive „Progresul Beceni” a jucatorilor de fotbal autohtoni, 

depistati si pregatiti in cadrul structurilor sportive de specialitate din comuna 

Beceni. 

B. Sumele necesare atingerii obiectivelor propuse in anul competitional 2021 
pentru echipa de fotbal a Asociatiei sportive „Progresul Beceni” se structureaza 

astfel: 
 

   1. Plata arbitri si observatori (baremuri anuale)- 6000 lei; 
   2. Taxa de participare - vize anuale                  - 5000 lei; 
   3. Transport                                                     - 4000 lei; 

      Total:                                                            15000 lei 

C. Metodologia de decontare a cheltuielilor: 
1. Pentru contracte sportivi - vor fi vizate la A.J.F, valoarea bruta a contractului se 

suporta de la bugetul local, restul obligatiilor de plata revin clubului. 

2. Pentru plata arbitri si observatori - se justifica cu delegatia oficiala a F.R.F, 

sumele aprobate sunt valori brute. 

3. In situatia in care, din motive obiective, apar economii la unele categorii de 

cheltuieli, acestea pot fi folosite pentru acoperirea eventualelor depasiri la restul 

categoriile de cheltuieli aprobate, incadrandu-se in plafonul maxim aprobat 

pentru finantare. 

    

 


