
 

         ROMÂNIA  

JUDEŢUL DAMBOVITA  

COMUNA TĂTĂRANI 

       P R I M A R  

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Nr.32 /19.07.2022 

privind aprobarea sustinerii financiare a ASOCIAȚIEI  CLUB  SPORTIV  

” VOINȚA  TĂTĂRANI ”  în anul  2022 

 

 

 

           Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

           Având în vedere : 

        - Cererea depusă de președintele ASOCIAȚIEI  CLUB  SPORTIV ” VOINȚA  TĂTĂRANI ” 

prin care solicită acordarea unui sprijin financiar, înregistrată la seddiul primăriei Tătărani la nr. 

5830/18.07.2022, 

-  Prevederile  art.3 alin.(1), art.12, , art. 18 ^ 1 alin 2 litera ”b” , art.67 alin.(2) litera “b” si art.69 din 

Legea nr.69/2000 privind  legea educației fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare,    

-  Prevederile Hotărârii de Guvern nr.1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru 

activitatea sportivă;  

      -  Prevederile art.3, alin.(2), art.11, art.12, art.20, lit.”h” şilit.”k” şi Anexa nr.2, Cap.II, punct 9, 

lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 

     -  Prevederile art.129, alin.2) lit.”d”,  alin.(7), lit.”f” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

        În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1)  si 196 alin (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 

Art.1. – Se aprobă susținerea financiară a ASOCIAȚIEI  CLUB  SPORTIV ”VOINȚA  

TĂTĂRANI” pentru activitatea sportivă desfășurată de către echipa de fotbal în anul 2022, conform 

contractului prevăzut în anexa  la prezenta hotărâre.  

Art.2. (1) - ASOCIAȚIEI  CLUB  SPORTIV ”VOINȚA  TĂTĂRANI ” va asigura dezvoltarea 

mișcării sportive de performanță pe raza comunei Tătărani, respectând angajamentele asumate în 

contractul de susținere financiară .  

(2) - Consiliul Local al comunei Tătărani va asigura finanțarea ASOCIAȚIEI  CLUB  SPORTIV 

”  VOINȚA  TĂTĂRANI ”, pentru activitățile sportive ale echipei de fotbal cu suma de  10.000 lei, 

necesară în activitatea sportivă desfășurată în anul  2022, sumă prevăzută în bugetul local pe anul 2022 

la Cap. 67.02 ”Cultură, recreere, religie”, subcapitol 670501 – sport, articol 59.11 Asociații și fundații. 

(3) – Decontarea cheltuielilor se va face conform obiectivelor şi a metodologiei de decontare, 

anexate la contractul de finanțare.  

     Art.3. – Se împuternicește Primarul comunei Tătărani, domnul Constantin Pătru să semneze 

contractul de finanțare  prevăzut în anexa, care face parte din prezenta hotărâre. 

 

   Art.4.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani și biroul financiar-

contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani. 

 



 

 

        Art.5- Prezenta hotărâre se comunică prin grija Secretarului general al comunei Tătărani   

Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, 

Primarului comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate și se aduce la cunoștință publică 

prin afișare la sediul primăriei/consiliului local al comunei Tătărani, precum și pe site-ul 

primăriei Tătărani, la adresa wwwprimarietatarani.ro 

 

 

 

 

 

 

TĂTĂRANI                                                                                          I N I Ț I A T O R  

                                                                                                                     P R I M A R  

                                                                                                               PĂTRU CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

 

                                          CONTRASEMNEAZĂ  

                                  SECRETAR  GENERAL  COMUNĂ 

                                           MIHĂILĂ  MIOARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       R O M A N I A                                                     Anexă la Hotărârea  Nr........../26.07.2022                                                                               

JUDEŢUL DÂMBOVIȚA  

COMUNA TĂTĂRANI 

CONSILIUL LOCAL  

 

 

CONTRACT  DE  SUSŢINERE  FINANCIARĂ 

                                                Nr.............../......................2022 

 

 

       Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr............./26.07.2022  pentru 
aprobarea susținerii financiare a activitătii sportive desfăsurate de echipa de fotbal a 
ASOCIAȚIEI  CLUB  SPORTIV ”  VOINȚA  TĂTĂRANI ”, de comun acord părțile convin: 

 

Art.l.- PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
1.1. Comuna Tătărani , cu sediul în comuna Tătărani, sat Tătărani, strada Principală  nr.59, 
judetul Dâmbovita, telefon 0245/238209, fax 0245/238388, cod fiscal 4344430, prin 
reprezentantul său legal: - Primar, Pătru Constantin 
si 
1.2. ASOCIAȚIA CLUB  SPORTIV ”VOINȚA TĂTĂRANI ” cu sediul în comuna 
Tătărani, satul Tătărani, str.Stadionului, nr.7, judetul Dâmbovita, cod fiscal 46204580, 
reprezentata de domnul  Andrei Gheorghe,  în calitate de Președinte . 

Art.2.- OBIECTUL  CONTRACTULUI 

 

2.1.Obiectul prezentului contract are ca scop promovarea și dezvoltarea activității sportive de 
performanță în comuna Tătărani, prin sustinerea financiară a activităților sportive desfășurate 
de ASOCIAȚIA  CLUB  SPORTIV ” VOINȚA  TĂTĂRANI ”. 

2.2.Susţinerea financiară pentru anul 2022 se va realiza prin alocarea de la bugetul local a 
sumei de 10.000 lei, aprobată prin hotărâre a Consiliului local al comunei Tătărani. 
 
Art 3.- DURATA CONTRACTULUI 
 

3.1.Prezentul contract este valabil pentru anul 2022. 
3.2.Intenţia ASOCIAȚIEI  CLUB  SPORTIV ”  VOINȚA  TĂTĂRANI ”de prelungire a 
contractului va trebui adusă la cunoştinţa Consiliului Local, în scris, cu cel puţin o lună înaintea 
expirării termenului prevăzut in prezentul contract. 

Art.4.- DREPTURILE  ȘI  OBLIGAŢIILE  PĂRTILOR 

 

4.1.Comuna Tătărani: 
4.1.1.Comuna Tătărani se obligă să susțină financiar activitătile sportive desfășurate de echipa 
de fotbal a ASOCIAȚIEI  CLUB  SPORTIV ”  VOINȚA  TĂTĂRANI ” din bugetul local. 

   4.1.2.Sumele alocate de Consiliul local al comunei Tătărani vor fi întrebuințate la decontarea 
cheltuielilor necesare realizării obiectivelor prevăzute în programul anual, pe natura de cheltuieli, 
conform Anexei  la prezentul contract. 



 
  4.1.3.Comuna Tătărani va vira sumele stabilite în contul ASOCIAȚIEI  CLUB  SPORTIV  

”VOINȚA  TĂTĂRANI ” în baza solicitării, în conformitate cu obiectivele prevăzute în Anexa 

la contract. 
  4.2. ASOCIAȚIA  CLUB  SPORTIV ”  VOINȚA  TĂTĂRANI ”: 

 4.2.1. ASOCIAȚIA  CLUB  SPORTIV ”  VOINȚA  TĂTĂRANI ” se obligă să contribuie la 

dezvoltarea ramurii sportive fotbal din comuna  Tătărani.  
 4.2.2. ASOCIAȚIA  CLUB  SPORTIV ”  VOINȚA  TĂTĂRANI ”se obligă să promoveze 
imaginea comunei Tătărani în toate activitătile pe care le va desfășura. 
4.2.3 ASOCIAȚIA  CLUB  SPORTIV ” VOINȚA  TĂTĂRANI ”se obligă să nu transfere sau să 

cesioneze drepturile dobândite prin prezentul contract de asociere altor personae fizice sau juridice. 

 

Art.5.- MODIFICAREA  ȘI  ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
5.1.Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri: 
- la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; 

- prin acordul părţilor contractante; 
- în urma ivirii unui caz deforţă majoră; 
- imposibilitatea asigurării fondurilor băneşti de către Consiliul local al comunei Tătărani ; 
-  prin reziliere în următoarele situații :        
   a)- în cazul nerespectării destinatiei sumelor alocate; 
   b)- în cazul în care nu se obţin performanţele sportive la care ASOCIAȚIA CLUB  SPORTIV 
”  VOINȚA  TĂTĂRANI ” s-a obligat prin prezentul contract; 
    c)- daca nu se respectă clauzele stipulate în prezentul contract, rezilierea, se  face de drept, fără 
punerea în întârziere şi fără intervenţiainstanţei de judecată. 

Art.6.-  REGLEMENTAREA LITIGIILOR 
6.1. 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.7. - FORŢA MAJORA 

7.1. Prin forţa majoră se înţeleg evenimente imprevizibile si inevitabile independente de 
voinţapărţilor, 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. 
7.2. In 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. CLAUZE  SPECIALE 

8.1.Părţile au obligaţia de a nu întreprinde nimic de natură a afecta buna desfăşurare a activităţii 

care face obiectul prezentului contract de finanţare. 
8.2.Modul de gestionare a sumelor alocate de Consiliul local al comunei Tătărani către 
ASOCIAȚIA  CLUB  SPORTIV ” VOINȚA TĂTĂRANI ” va fi monitorizar de către biroul 

financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani în baza rapoartelor și documentelor 
justificative prezentate. 
8.3.La șfârșitul campionatului, Consiliul Local Tătărani va analiza performanțele obținute de 

ASOCIAȚIA CLUB  SPORTIV ”VOINȚA TĂTĂRANI ” și modul de îndeplinire a 
prezentului contract de finanțare. 
 

 
 



 
 
Art.9. DISPOZIŢII  FINALE 

9.1.Modificarea, adaptarea și completarea prezentului contract, se va face numai cu acordul scris 

al ambelor părţi, prin acte adiţionale, aprobate prin Hotararea Consiliului Local Tătărani. 
9.2.Prezentul contract de asociere a fost încheiat în 2 exemplare , la data de .........................2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRIMĂRIA  TĂTĂRANI                                                        ASOCIAȚIEI  CLUB  SPORTIV 

                                                                                                     ”  VOINȚA  TĂTĂRANI ”        

  P R I M A R                                                                                        PREȘEDINTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa  la Contractul de finanțare nr................../....................2022 

 

 

 

OBIECTIVE, SUMELE  NECESARE  PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR, 

METODOLOGIA  DE  DECONECTARE  A  SUMELOR  ALOCATE  PENTRU 

ECHIPA DE  FOTBAL  ASOCIAȚIA   CLUB  SPORTIV ”  VOINȚA  TĂTĂRANI ”  

 ÎN  ANUL 2022 

 

 

Obiectivele pe care echipa de fotbal a ASOCIAȚIEI  CLUB  SPORTIV ” VOINȚA  

TĂTĂRANI ”  le urmăreste pentru anul competitional  2022 sunt: 

a) Obiectiv general- desfășurarea de activităti sportive de fotbal, respectiv 

selecționarea, inițierea si pregătirea de sportivi în acest domeniu, participarea la 

competiții sportive, precum și alte activițăti conexe acestora; 

b) Obiective specifice: 

-obținerea de rezultate sportive deosebite în vederea dezvoltării ramurii sportive din 

comuna Tătărani; 

                 -pomovarea spre marea performanță prin intermediul echipei de fotbal a ASOCIAȚIEI  

CLUB  SPORTIV ”  VOINȚA  TĂTĂRANI ”  a jucătorilor de fotbal autohtoni, depistați și 

pregătiți. 

      Sumele necesare atingerii obiectivelor propuse pentru anul 2022 pentru echipa de fotbal a 

ASOCIAȚIEI  CLUB  SPORTIV ”  VOINȚA  TĂTĂRANI ” se structurează astfel: 

 
              - bareme arbitraj și observatori; 

  - achiziționare echipamente, mingi, truse medicale si medicamente; 

  -  taxe anuale ce se plătesc la Asociația Județeană de Fotbal Dambovița:  

  - taxe legitimații noi,  

              - taxe cartonașe,  

              - taxe transferuri jucători, 

              - taxe vize medicale și vize legitimații, 

              - taxe participare, plată servicii  medicale  și servicii contabilitate, 

              - cheltuieli materiale întreținere și amenajare teren, 

              - transport, apă, hrană, 

                

             Metodologia de decontare  a cheltuielilor. 

1. – Pentru meciurile susținute acasă și în deplasare, se vor prezenta documente financiar-contabile 

justificative. 

2. – Pentru contracte sportive- vor fi vizate la A.J.F., 

3. – Pentru plata arbitrii și observator – se justifică cu delegația oficială a A.J.F., respective 

facture/chitanța, sumele aprobate sunt valori nete, 

4. – În situația în care, din motive obiective, apar economii la unele categorii de cheltuieli, acestea 

pot fi folosite pentru acoperirea eventualelor depășiri la restul categoriilor de cheltuieli, aprobate, 

încadrându-se în plafonul maxim aprobat pentru finanțare. 

  

 

PRIMĂRIA  TĂTĂRANI                                   ASOCIAȚIA   CLUB  SPORTIV  

                                                                                ”  VOINȚA  TĂTĂRANI ” 

 

         P R I M A R                                                       P R E Ș E D I N T E 



Primăria Comunei   Tătărani 

Județul Dâmbovița 

Biroul Financiar-Contabilitate 

Nr.5865/19.07.2022 

 

 

 

 

  RAPORT   DE  SPECIALITATE 

 

 

 

 

 

 Subsemnata  Cocoșilă Bianca-Georgiana, Șef  Birou  Financiar-Contabilitate, în  urma 

analizei: 

-   Proiectului de hotărâre nr.32 din data de 19.07.2022 întocmit de primarul comunei Tătărani,  

-  Solicitarea Clubului sportiv A.C.S.Voința Tătărani nr.5830/18.07.2022 însoțită de 

documentele aferente  privind susținerea financiară necesară desfășurării anului competițional 

2022,  

- Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2022  unde la Capitolul 67.02 „Cultură, 

recreere și religie”  Subcapitolul 67.02.05.01 „Sport” Titlul II –Bunuri și servicii există prevederi 

bugetare anuale în valoare de 20,00 mii lei, 

-  execuția conturilor bugetare și de disponibilități  din care rezultă  plăți efectuate  de 9,48 mii 

lei la Subcapitolul 67.02.05.01 „Sport” Titlul II –Bunuri și servicii,  

consider că sunt întrunite condițiile  pentru acordarea susținerii financiare cu suma de 10,00 mii 

lei Asociației Club Sportiv „Voința Tătărani ”  

 

 

 

 

 

 

     Data,                                                                                                Semnătura, 

19.07.2022                                                

                                                                                             Cocoșilă Bianca-Georgiana 

                                                                                                       



 

         ROMÂNIA  

JUDEŢUL DAMBOVITA  

COMUNA TĂTĂRANI 

       P R I M A R  

Nr.............../19.07.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

 la proiectul de hotărâre  privind aprobarea sustinerii financiare a ASOCIAȚIEI  CLUB  SPORTIV ” 

VOINȚA  TĂTĂRANI ” în anul 2022 

 

 

 

           Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, având în vedere : 

     

       - Cererea depusă de președintele ASOCIAȚIEI  CLUB  SPORTIV ” VOINȚA  TĂTĂRANI ” 

prin care solicită acordarea unui sprijin financiar, înregistrată la seddiul primăriei Tătărani la nr. 

5830/18.07.2022, 

      -  Proiectul de hotărâre nr.32/19.07.2022 inițiat de primarul comunei Tătărani, judetul Dâmbovița, 

              Ținând cont de  : 
-  Prevederile  art.3 alin.(1), art.12, , art. 18 ^ 1 alin 2 litera ”b”, art.67 alin.(2) litera “b” si art.69 din 

Legea nr.69/2000 privind  legea educației fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare,    

-  Prevederile Hotărârii de Guvern nr.1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru 

activitatea sportivă;  

      -  Prevederile art.3, alin.(2), art.11, art.12, art.20, lit.”h” şilit.”k” şi Anexa nr.2, Cap.II, punct 9, 

lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 

     -  Prevederile art.129, alin.2) lit.”d”,  alin.(7), lit.”f”, art. 139, alin. (1)  si 196 alin (1) lit. a din 

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările 

ulterioare; 

 

 

 

        Constat că proiectul de hotărâre nr.32/19.07.2022 privind aprobarea sustinerii financiare a 

ASOCIAȚIEI  CLUB  SPORTIV ” VOINȚA  TĂTĂRANI ” în anul 2022, se impune a fi supus spre 

aprobare Consiliului local Tătărani având în vedere desfășurarea de activităti sportive de fotbal, 

respectiv selecționarea, inițierea si pregătirea de sportivi în acest domeniu, participarea la 

competiții sportive, precum și alte activițăti conexe acestora. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     P R I M A R  

                                                                                                               PĂTRU CONSTANTIN 

  



 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂTĂRANI  

   Comisia Nr.1 – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,  buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire, 

protecția mediului și turism,  amenajarea teritoriului și urbanism 

 

 

 

 

AVIZUL 

Nr. ........... din ……..07.2022 

 

 

pentru Proiectul  de Hotărâre a Consiliului Local  Nr.32/19.07.2022 privind aprobarea sustinerii 

financiare a ASOCIAȚIEI  CLUB  SPORTIV ” VOINȚA  TĂTĂRANI ” în anul 2022 

 

 

 

 

      Având în vedere Proiectul  de Hotărâre a Consiliului Local  Nr.32/19.07.2022 în temeiul 

prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al 

prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a 

consiliului local, 

 

  Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,  buget-finanțe, administrarea 

domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecția mediului și 

turism,  amenajarea teritoriului și urbanism,adoptă următorul aviz. 
  

       Art.1.- Se avizează favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local  Nr.32/19.07.2022 

privind aprobarea sustinerii financiare a ASOCIAȚIEI  CLUB  SPORTIV ” VOINȚA  

TĂTĂRANI ” în anul 2022. 

 

       Art.2.- Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul 

recomandat, secretarului general al comunei Tătărani . 

  

 

 

 

  

Președintele Comisiei ,  Ivascu Virginia 

  (prenumele și numele) 

 

 

 

Secretarul Comisiei,  Bondoc Aurel Nicolae 

    (prenumele și numele) 
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