ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii contractelor de finanțare din fonduri publice,
prin selecție publică de programe sportive
Consiliul Județean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 30.07.2019,
Având în vedere:
- raportul comun al Direcţiei Dezvoltare Regionale şi Relaţii Externe,
Direcţiei Economice şi Serviciului Juridic-Contencios, înregistrat sub nr. 12776
din 23.07.2019;
- raportul Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Juridică şi de
Disciplină, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor şi a Libertăţilor
Cetăţenilor şi ale Minorităţilor Naţionale;
- raportul Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale,
Buget-Finanţe şi Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- raportul Comisiei pentru Activități Ştiințifice, Învățământ, Sănătate, Cultură,
Culte, Protecție Socială, Sportive și de Agrement;
- raportul procedurii privind propunerile de proiecte depuse în baza Legii nr.
69/2000 educaţiei fizice şi sportului, înregistrat sub nr. 11781 din 05.07.2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 62/2019 privind
aprobarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2019 si estimarile pentru
anii 2020 – 2022;
- prevederile art. 14 din Procedura de acordare a finanțărilor din bugetul
propriu al județului Călărași pentru activități sportive organizate în baza Legii nr.
69/2000 a educației fizice și sportului aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean
Călărași nr. 18/2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 91/2019 privind
aprobarea Anunțului de participare pentru acordarea finanțărilor din bugetul
propriu al județului Călărași pentru activități sportive organizate în baza Legii nr.
69/2000 a educației fizice și sportului, pe anul 2019;
- prevederile art. 181 alin. (2), art. 671 alin. (3), art. 69 alin. (1) şi (2) din Legea
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 53 alin. (1) şi art. 54 alin. (1) din Regulamentul de punere în
aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 884/2001;
- prevederile art. 5 alin. (3) şi art. 14 alin. (2) - (4) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, 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 şi completări prin Legea nr.
246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 2 – 6 din Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr.
664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor
sportive, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă Raportul procedurii privind propunerile de proiecte
depuse în baza Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă
din bugetul propriu al județului Călărași, constituit ca Anexa nr. 1 la prezenta
hotărâre.
Art. 2. – Se aprobă atribuirea contractului de finanțare din fonduri publice
către ASFC Agricola Borcea, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 3. – Se aprobă atribuirea contractului de finanțare din fonduri publice
către Clubul Sportiv Danubius Călărași, conform Anexei nr. 3 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. – Se aprobă atribuirea contractului de finanțare din fonduri publice
către ACS Înainte Modelu, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 5. – Se aprobă atribuirea contractului de finanțare din fonduri publice
către ACS Tricolorul Jegălia, conform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 6. – Se aprobă atribuirea contractului de finanțare din fonduri publice
către AFC Dunărea Călărași, conform Anexei nr. 6 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 7. – Direcţia Economică şi Direcţia Dezvoltare Regionale şi Relaţii
Externe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie și Editare Monitor
Oficial, va comunica prezenta celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Emil MUȘAT

Nr. 130
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 30.07.2019
Întocmit, redactat,
CONSILIER, Alina APOLOZAN

Anexa 2
Buget Asociaţia Fotbal Club Dunărea 2005 Călăraşi
Programul sportiv „Promovarea sportului de performanţă" în anul 2019
”FOTBAL – FORMARE, EDUCARE SI INTEGRARE SOCIALA”

Nr. crt.
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Denumire Indicatori
Finantar nerambursabila din bugetul
Judetului Calarasi
Contributie proprie
TOTAL VENITURI
Participarea in competitii nationale si
internationale
Masa sportivilor
Transport
Cazare
Achizitionare echipament sportiv
Pregatirea centralizata
Plata arbitrii si observatori
Salarii jucatori,antrenori si pers
auxiliar
Asisitenta medicala
Plata utilitati
Intretinere si administrare baza
sportiva
Alte cheltuieli implicite

TOTAL CHELTUIELI

JUDEŞUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ

DIRECTOR EXECUTIV,
Paraschiva MUREŞANU

DIRECTOR EXECUTIV,
Eduard Grama

AVIZ DE LEGALITATE

Total
(lei)
3,500,000
694,400
4,194,400
135,600
112,000
149,400
237,600
84,500
120,000
120,000
2,910,000
21,000
85,800
57,000
161,500

4,194,400

Asociaţia Forbal Club Dunărea 2005 Călăraşi
PREŞEDINTE
Eugen-Ovidiu PÎRVULESCU

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Anexa nr. 2
la Hotărârea nr. 130 din 30.07.2019

CONTRACT
privind finanţarea acţiunilor/activităţilor din cadrul programului
„Promovarea sportului de performanţă" în anul 2019
CAPITOLUL I: Părţile
Judeţul Călăraşi prin Consiliul Judeţean Călăraşi cu sediul în municipiul Călăraşi str. 1 Decembrie 1918
nr. 1, judeţul Călăraşi, codul fiscal 910019, cont RO90TREZ670501550118X, deschis la Trezoreria
Statului, reprezentată prin Vasile ILIUŢA în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi,
denumită în continuare instituţia finanţatoare, şi
Asociaţia Sportiva Fotbal Club Agricola Borcea cu sediul în Comuna Borcea, judeţul Călăraşi, telefon
0730604267, cont RO03BRDE120SV33064511200 deschis la Banca Romana de Dezvoltare, certificat de
identitate sportivă nr. 190 reprezentată prin Costica ZAHARIA în calitate de Preşedinte, denumită în
continuare structură sportivă, în baza dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea
Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 şi ale
Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a
proiectelor şi programelor sportive, au convenit încheierea prezentului contract.
CAPITOLUL II: Obiectul şi valoarea contractului
Art. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea programului, respectiv a acţiunilor/
activităţilor din cadrul programului sportiv „Promovarea sportului de performanţă" în anul 2019
“FOTBAL DE PERFORMANTA IN SATUL ROMANESC”prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2 Instituţia finanţatoare repartizează structurii sportive suma de 150.000 lei, pentru finanţarea
acţiunilor/activităţilor prevăzute la art. 1
.
CAPITOLUL III: Durata contractului
Art. 3 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil până la data de
31.12.2019
CAPITOLUL IV: Drepturile şi obligaţiile părţilor
Art. 4 Structura sportivă are următoarele drepturi şi obligaţii:
a)
să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente
acţiunilor/activităţilor prevăzute în anexa nr. 1, potrivit destinaţiei stabilite prin contract în anexa nr. 2 şi în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
b) să realizeze acţiunile/activităţile prevăzute la art. 1, obiectivele şi indicatorii prevăzuţi în anexa nr.
1;
c) să promoveze denumirea instituţiei finanţatoare în cadrul acţiunilor/activităţilor finanţate prin
modalităţile convenite între părţi;
d) să permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind modul de
utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2;
e)
să contribuie cu minimum 10% din valoarea totală de finanţare a programului;
f) să întocmească şi să transmită instituţiei finanţatoare, în termen de 15 zile calendaristice de la data
încheierii acţiunilor/activităţilor, următoarele documente:
- raport privind realizarea obiectivului/obiectivelor, după caz, şi a indicatorilor prevăzuţi în contract;
- raport financiar însoţit de documentele justificative de cheltuieli;
g) să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în
termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de control, sumele primite,
precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
h) să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi statutul şi
regulamentele federaţiei sportive naţionale la care este afiliată;
i) să promoveze spiritul de fairplay, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea
violenţei şi dopajului în cadrul acţiunilor/activităţilor finanţate potrivit prezentului contract.
Art. 5 Instituţia finanţatoare 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;
1

b) să plătească suma prevăzută la art. 2, astfel:
- ............................ în avans, maxim 30% din valoarea contractului;
- ....................... urmatoarea transa doar dupa ce pentru transa anterioara s-a prezentat documentele
prevăzute Ia art.
4 lit. f);
-ultima atranse de 10% din valoarea contractului numai dupa ce beneficiarul face dovada utilizarii
contributiei proprii.
c) în cazul în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract, instituţia finanţatoare
are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virării sau diminuarea sumei
repartizate, după caz.
CAPITOLUL V: Răspunderea contractuală
Art. 6
(1)
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.
(2)
Pentru nedepunerea în termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevăzute la art. 4
lit. f), instituţiile finanţatoare au dreptul să perceapă penalităţi de întârziere de 0,01 % pentru fiecare zi de
întârziere, calculate la valoarea avansului acordat sau la suma datorată, după caz.
Art. 7 Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.
CAPITOLUL VI: Litigii
Art. 8 Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului contract vor face obiectul
unei concilieri pe cale amiabilă. în situaţia în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulţumită se poate
adresa instanţei de judecată competente, în condiţiile legii.
CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale
Art. 9 Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituţia finanţatoare şi controlul financiar se
realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate de structura
sportivă în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanţele publice.
Art. 10 Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu caracter
tehnic, financiar şi administrativ.
Art. 11 Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părţilor numai pentru acţiuni viitoare
şi se consemnează într-un act adiţional.
Art. 12 Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul contract.
Art. 13 Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru instituţia
finanţatoare şi un exemplar pentru structura sportivă.
CONSILIUL JUDEŢEAN
CĂLĂRAŞI

Asociatia Sportiva Fotbal Club Agricola Borcea
PREŞEDINTE
Costica ZAHARIA

PREŞEDINTE
Vasile ILIUŢA
DIRECTOR EXECUTIV
Paraschiva MUREŞANU

DIRECTOR EXECUTIV
Eduard GRAMA

AVIZ DE LEGALITATE
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ
Întocmit, redactat,
CONSILIER, Alina APOLOZAN
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CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Anexa nr. 3
la Hotărârea nr. 130 din 30.07.2019

CONTRACT
privind finanţarea acţiunilor/activităţilor din cadrul programului
„Promovarea sportului de performanţă" în anul 2019
CAPITOLUL I: Părţile
Judeţul Călăraşi prin Consiliul Judeţean Călăraşi cu sediul în municipiul Călăraşi str. 1 Decembrie
1918 nr. 1, judeţul Călăraşi, codul fiscal 910019, cont RO90TREZ670501550118X, deschis la Trezoreria
Statului, reprezentată prin Vasile ILIUŢA în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi, denumită
în continuare instituţia finanţatoare, şi
Club Sportiv Danubius Călăraşi cu sediul în municipiul Călăraşi, str Crişana, nr. 5, bl. D23, sc. 1B,
et. 1, ap. 6, judeţul Călăraşi, telefon 0732065705, cont RO12BTRL01201205U97239XX deschis la Banca
Transilvania, certificat de identitate sportivă nr. 0055010, reprezentată prin Giani Cristian GAVRILĂ în
calitate de Preşedinte , denumită în continuare structură sportivă, în baza dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi
sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru
aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 şi
ale Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a
proiectelor şi programelor sportive, au convenit încheierea prezentului contract.
CAPITOLUL II: Obiectul şi valoarea contractului
Art. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea programului, respectiv a acţiunilor/
activităţilor din cadrul programului sportiv „Promovarea sportului de performanţă" în anul 2019
”D.A.P.E.R.F.O.R.M.A.N.Ţ.E.I.!”prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2 Instituţia finanţatoare repartizează structurii sportive suma de 50.000 lei, pentru finanţarea
acţiunilor/activităţilor prevăzute la art. 1
.
CAPITOLUL III: Durata contractului
Art. 3 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil până la data
de 31.12.2019
CAPITOLUL IV: Drepturile şi obligaţiile părţilor
Art. 4 Structura sportivă are următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente
acţiunilor/activităţilor prevăzute în anexa nr. 1, potrivit destinaţiei stabilite prin contract în anexa nr. 2 şi în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
b) să realizeze acţiunile/activităţile prevăzute la art. 1, obiectivele şi indicatorii prevăzuţi în anexa nr.
1;
c) să promoveze denumirea instituţiei finanţatoare în cadrul acţiunilor/activităţilor finanţate prin
modalităţile convenite între părţi;
d) să permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind modul de
utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2;
e)
să contribuie cu minimum 10% din valoarea totală de finanţare a programului;
f)
să întocmească şi să transmită instituţiei finanţatoare, în termen de 15 zile calendaristice de la
data încheierii acţiunilor/activităţilor, următoarele documente:
raport privind realizarea obiectivului/obiectivelor, după caz, şi a indicatorilor prevăzuţi în
contract;
raport financiar însoţit de documentele justificative de cheltuieli;
g)
să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract,
în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de control, sumele primite,
precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
h)
să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi statutul şi
regulamentele federaţiei sportive naţionale la care este afiliată;
i) să promoveze spiritul de fairplay, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea
violenţei şi dopajului în cadrul acţiunilor/activităţilor finanţate potrivit prezentului contract.
Art. 5 Instituţia finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii:
a)
să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum şi modul de
1

respectare a dispoziţiilor legale;
b)
să plătească suma prevăzută la art. 2, astfel:
- ....................... în avans, maxim 30% din valoarea contractului;
- .................. urmatoarea transa doar dupa ce pentru transa anterioara s-a prezentat documentele
prevăzute Ia art.
4 lit. f);
-ultima atranse de 10% din valoarea contractului numai dupa ce beneficiarul face dovada utilizarii
contributiei proprii.
c)
în cazul în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract, instituţia
finanţatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virării sau diminuarea
sumei repartizate, după caz.
CAPITOLUL V: Răspunderea contractuală
Art. 6
(1)
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.
(2)
Pentru nedepunerea în termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevăzute la
art. 4 lit. f), instituţiile finanţatoare au dreptul să perceapă penalităţi de întârziere de 0,01 % pentru fiecare zi de
întârziere, calculate la valoarea avansului acordat sau la suma datorată, după caz.
Art. 7 Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.
CAPITOLUL VI: Litigii
Art. 8 Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului contract vor face
obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. în situaţia în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulţumită se poate
adresa instanţei de judecată competente, în condiţiile legii.
CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale
Art. 9 Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituţia finanţatoare şi controlul financiar se
realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate de structura
sportivă în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanţele publice.
Art. 10 Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu
caracter tehnic, financiar şi administrativ.
Art. 11 Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părţilor numai pentru acţiuni
viitoare şi se consemnează într-un act adiţional.
Art. 12 Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul contract.
Art. 13 Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru instituţia
finanţatoare şi un exemplar pentru structura sportivă.
CONSILIUL JUDEŢEAN
CĂLĂRAŞI

Club Sportiv Danubius Călăraşi
PREŞEDINTE
Giani Cristian GAVRILĂ

PREŞEDINTE
Vasile ILIUŢA

DIRECTOR EXECUTIV
Paraschiva MUREŞANU

DIRECTOR EXECUTIV
Eduard GRAMA

AVIZ DE LEGALITATE
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ
Întocmit, redactat,
CONSILIER, Alina APOLOZAN
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CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Anexa nr. 4
la Hotărârea nr. 130 din 30.07.2019

CONTRACT
privind finanţarea acţiunilor/activităţilor din cadrul programului
„Promovarea sportului de performanţă" în anul 2019
CAPITOLUL I: Părţile
Judeţul Călăraşi prin Consiliul Judeţean Călăraşi cu sediul în municipiul Călăraşi str. 1 Decembrie
1918 nr. 1, judeţul Călăraşi, codul fiscal 910019, cont RO90TREZ670501550118X, deschis la Trezoreria
Statului, reprezentată prin Vasile ILIUŢA în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi, denumită
în continuare instituţia finanţatoare, şi
Asociaţia Club Sportiv Înainte Modelu cu sediul în Comuna Modelu, str Stadionului nr 10, judeţul
Călăraşi, telefon 0724238127, cont RO14CRCOX120403000025422 deschis la Banca COOPERATISTA
CREDITCOOP, certificat de identitate sportivă nr. 0075454 reprezentată prin Mihai COMSA în calitate de
Preşedinte, denumită în continuare structură sportivă, în baza dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr.
69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea
Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 şi ale
Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor
şi programelor sportive, au convenit încheierea prezentului contract.
CAPITOLUL II: Obiectul şi valoarea contractului
........................................................................................ Art. 1 Obiectul prezentului contract îl
constituie finanţarea programului, respectiv a acţiunilor/
activităţilor dincadrul programului sportiv „Promovarea sportului de performanţă" în anul 2019
”PROMOVAREA FOTBALULUI IN MEDIUL RURAL” prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2 Instituţia finanţatoare repartizează structurii sportive suma de 150.000 lei, pentru finanţarea
acţiunilor/activităţilor prevăzute la art. 1.
CAPITOLUL III: Durata contractului
Art. 3 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil până la data de
31.12.2019
CAPITOLUL IV: Drepturile şi obligaţiile părţilor
Art. 4 Structura sportivă are următoarele drepturi şi obligaţii:
a)
să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente
acţiunilor/activităţilor prevăzute în anexa nr. 1, potrivit destinaţiei stabilite prin contract în anexa nr. 2 şi în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
b)
să realizeze acţiunile/activităţile prevăzute la art. 1, obiectivele şi indicatorii prevăzuţi în anexa nr.
1;
c)
să promoveze denumirea instituţiei finanţatoare în cadrul acţiunilor/activităţilor finanţate prin
modalităţile convenite între părţi;
d)
să permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind modul de
utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2;
e) să contribuie cu minimum 10% din valoarea totală de finanţare a programului;
f) să întocmească şi să transmită instituţiei finanţatoare, în termen de 15 zile calendaristice de la data
încheierii acţiunilor/activităţilor, următoarele documente:
- raport privind realizarea obiectivului/obiectivelor, după caz, şi a indicatorilor prevăzuţi în contract;
- raport financiar însoţit de documentele justificative de cheltuieli;
g) să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în
termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de control, sumele primite,
precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
h) să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi statutul şi
regulamentele federaţiei sportive naţionale la care este afiliată;
i) să promoveze spiritul de fairplay, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea
violenţei şi dopajului în cadrul acţiunilor/activităţilor finanţate potrivit prezentului contract.
Art. 5 Instituţia finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum şi modul de
1

respectare a dispoziţiilor legale;
b) să plătească suma prevăzută la art. 2, astfel:
- ............................ în avans, maxim 30% din valoarea contractului;
- ....................... urmatoarea transa doar dupa ce pentru transa anterioara s-a prezentat documentele
prevăzute Ia art.
4 lit. f);
-ultima atranse de 10% din valoarea contractului numai dupa ce beneficiarul face dovada utilizarii
contributiei proprii.
c) în cazul în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract, instituţia finanţatoare
are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virării sau diminuarea sumei
repartizate, după caz.
CAPITOLUL V: Răspunderea contractuală
Art. 6
(1) 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.
(2) Pentru nedepunerea în termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevăzute la art. 4
lit. f), instituţiile finanţatoare au dreptul să perceapă penalităţi de întârziere de 0,01 % pentru fiecare zi de
întârziere, calculate la valoarea avansului acordat sau la suma datorată, după caz.
Art. 7 Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.
CAPITOLUL VI: Litigii
Art. 8 Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului contract vor face obiectul
unei concilieri pe cale amiabilă. în situaţia în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulţumită se poate adresa
instanţei de judecată competente, în condiţiile legii.
CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale
Art. 9 Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituţia finanţatoare şi controlul financiar se
realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate de structura
sportivă în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanţele publice.
Art. 10 Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu
caracter tehnic, financiar şi administrativ.
Art. 11 Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părţilor numai pentru acţiuni
viitoare şi se consemnează într-un act adiţional.
Art. 12 Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul contract.
Art. 13 Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru instituţia
finanţatoare şi un exemplar pentru structura sportivă.
CONSILIUL JUDEŢEAN
CĂLĂRAŞI

Asociaţia Club Sportiv Înainte Modelu
PREŞEDINTE
Mihai COMSA

PREŞEDINTE
Vasile ILIUŢA
DIRECTOR EXECUTIV
Paraschiva MUREŞANU
DIRECTOR EXECUTIV
Eduard GRAMA
AVIZ DE LEGALITATE

Întocmit, redactat,
CONSILIER, Alina APOLOZAN

PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ
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CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Anexa nr. 5
la Hotărârea nr. 130 din 30.07.2019

CONTRACT
privind finanţarea acţiunilor/activităţilor din cadrul programului
„Promovarea sportului de performanţă" în anul 2019
CAPITOLUL I: Părţile
Judeţul Călăraşi prin Consiliul Judeţean Călăraşi cu sediul în municipiul Călăraşi str. 1 Decembrie 1918 nr.
1, judeţul Călăraşi, codul fiscal 910019, cont RO90TREZ670501550118X, deschis la Trezoreria Statului,
reprezentată prin Vasile ILIUŢA în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi, denumită în
continuare instituţia finanţatoare, şi
Asociaţia Club Sportiv Tricolorul Jegălia cu sediul în Comuna Jegalia, judeţul Călăraşi, telefon 0727116136,
cont RO21RZBR000006020098943 deschis la Raiffeisen Bank, certificat de identitate sportivă nr. 0075538
reprezentată prin Ilie CHIRU în calitate de Preşedinte, denumită în continuare structură sportivă, în baza
dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 şi ale Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 664/2018 privind
finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, au convenit încheierea prezentului contract.
CAPITOLUL II: Obiectul şi valoarea contractului
Art. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea programului, respectiv a acţiunilor/
activităţilor din cadrul programului sportiv „Promovarea sportului de performanţă" în anul 2019,
“DEZVOLTAREA SPORTULUI DE PERFORMANTA – LUPTE LIBERE IN LOCALITATI
RURALE”prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2 Instituţia finanţatoare repartizează structurii sportive suma de 50.000 lei, pentru finanţarea
acţiunilor/activităţilor prevăzute la art. 1
.
CAPITOLUL III: Durata contractului
Art. 3 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil până la data de
31.12.2019
CAPITOLUL IV: Drepturile şi obligaţiile părţilor
Art. 4 Structura sportivă are următoarele drepturi şi obligaţii:
a)
să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente
acţiunilor/activităţilor prevăzute în anexa nr. 1, potrivit destinaţiei stabilite prin contract în anexa nr. 2 şi în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
b)
să realizeze acţiunile/activităţile prevăzute la art. 1, obiectivele şi indicatorii prevăzuţi în anexa nr.
1;
c)
să promoveze denumirea instituţiei finanţatoare în cadrul acţiunilor/activităţilor finanţate prin
modalităţile convenite între părţi;
d)
să permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind modul de
utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2;
e)
să contribuie cu minimum 10% din valoarea totală de finanţare a programului;
f)
să întocmească şi să transmită instituţiei finanţatoare, în termen de 15 zile calendaristice de la data
încheierii acţiunilor/activităţilor, următoarele documente:
raport privind realizarea obiectivului/obiectivelor, după caz, şi a indicatorilor prevăzuţi în contract;
raport financiar însoţit de documentele justificative de cheltuieli;
g)
să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în termen
de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de control, sumele primite, precum şi
penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
h)
să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi statutul şi regulamentele
federaţiei sportive naţionale la care este afiliată;
i)
să promoveze spiritul de fairplay, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea
violenţei şi dopajului în cadrul acţiunilor/activităţilor finanţate potrivit prezentului contract.
Art. 5 Instituţia finanţatoare 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;
1

b)
să plătească suma prevăzută la art. 2, astfel:
- în avans, maxim 30% din valoarea contractului;
- urmatoarea transa doar dupa ce pentru transa anterioara s-a prezentat documentele prevăzute Ia art.
4 lit. f);
-ultima atranse de 10% din valoarea contractului numai dupa ce beneficiarul face dovada utilizarii contributiei
proprii.
c)
în cazul în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract, instituţia finanţatoare are
dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate,
după caz.
CAPITOLUL V: Răspunderea contractuală
Art. 6
(1)
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.
(2)
Pentru nedepunerea în termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevăzute la art. 4
lit. f), instituţiile finanţatoare au dreptul să perceapă penalităţi de întârziere de 0,01% pentru fiecare zi de
întârziere, calculate la valoarea avansului acordat sau la suma datorată, după caz.
Art. 7 Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.
CAPITOLUL VI: Litigii
Art. 8 Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului contract vor face obiectul unei
concilieri pe cale amiabilă. în situaţia în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulţumită se poate adresa instanţei
de judecată competente, în condiţiile legii.
CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale
Art. 9 Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituţia finanţatoare şi controlul financiar se realizează
în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate de structura sportivă în
baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanţele publice.
Art. 10 Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu caracter
tehnic, financiar şi administrativ.
Art. 11 Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părţilor numai pentru acţiuni viitoare şi se
consemnează într-un act adiţional.
Art. 12 Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul contract.
Art. 13 Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru instituţia finanţatoare şi
un exemplar pentru structura sportivă.
CONSILIUL JUDEŢEAN
CĂLĂRAŞI

Asociaţia Club Sportiv Tricolorul Jegălia
PREŞEDINTE
Ilie CHIRU

PREŞEDINTE
Vasile ILIUŢA
DIRECTOR EXECUTIV
Paraschiva MUREŞANU
DIRECTOR EXECUTIV
Eduard GRAMA

AVIZ DE LEGALITATE
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ
Întocmit, redactat,
CONSILIER, Alina APOLOZAN
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CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Anexa nr. 6
la Hotărârea nr. 130 din 30.07.2019

CONTRACT
privind finanţarea acţiunilor/activităţilor din cadrul programului
„Promovarea sportului de performanţă" în anul 2019
CAPITOLUL I: Părţile
Judeţul Călăraşi prin Consiliul Judeţean Călăraşi cu sediul în municipiul Călăraşi str. 1 Decembrie 1918 nr.
1, judeţul Călăraşi, codul fiscal 910019, cont RO90TREZ670501550118X, deschis la Trezoreria Statului,
reprezentată prin Vasile ILIUŢA în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi, denumită în
continuare instituţia finanţatoare, şi
Asociaţia Fotbal Club Dunărea 2005 Călăraşi cu sediul în municipiul Călăraşi, B-dul Republicii nr 39,
judeţul Călăraşi, telefon 0342407929, cont RO84BTRLRONCRT0307205002 deschis la Banca Transilvania,
certificat de identitate sportivă nr. 00284 reprezentată prin Eugen-Ovidiu PIRVULESCU în calitate de
Preşedinte executiv, denumită în continuare structură sportivă, în baza dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi
sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru
aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 şi
ale Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor
şi programelor sportive, au convenit încheierea prezentului contract.
CAPITOLUL II: Obiectul şi valoarea contractului
Art. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea programului, respectiv a acţiunilor/
activităţilor din cadrul programului sportiv „Promovarea sportului de performanţă" în anul 2019
”FOTBAL – FORMARE, EDUCARE SI INTEGRARE SOCIALA” prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2 Instituţia finanţatoare repartizează structurii sportive suma de 3.500.000 lei, pentru finanţarea
acţiunilor/activităţilor prevăzute la art. 1.
CAPITOLUL III: Durata contractului
Art. 3 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil până la data de
31.12.2019
CAPITOLUL IV: Drepturile şi obligaţiile părţilor
Art. 4 Structura sportivă are următoarele drepturi şi obligaţii:
a)
să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente
acţiunilor/activităţilor prevăzute în anexa nr. 1, potrivit destinaţiei stabilite prin contract în anexa nr. 2 şi în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
b)
să realizeze acţiunile/activităţile prevăzute la art. 1, obiectivele şi indicatorii prevăzuţi în anexa nr.
1;
c)
să promoveze denumirea instituţiei finanţatoare în cadrul acţiunilor/activităţilor finanţate prin
modalităţile convenite între părţi;
d)
să permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind modul de
utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2;
e)
să contribuie cu minimum 10% din valoarea totală de finanţare a programului;
f)
să întocmească şi să transmită instituţiei finanţatoare, în termen de 15 zile calendaristice de la data
încheierii acţiunilor/activităţilor, următoarele documente:
raport privind realizarea obiectivului/obiectivelor, după caz, şi a indicatorilor prevăzuţi în contract;
raport financiar însoţit de documentele justificative de cheltuieli;
g)
să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în termen
de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de control, sumele primite, precum şi
penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
h)
să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi statutul şi regulamentele
federaţiei sportive naţionale la care este afiliată;
i)
să promoveze spiritul de fairplay, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea
violenţei şi dopajului în cadrul acţiunilor/activităţilor finanţate potrivit prezentului contract.
Art. 5 Instituţia finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii:
a)
să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum şi modul de respectare
1

a dispoziţiilor legale;
b)
să plătească suma prevăzută la art. 2, astfel:
- în avans, maxim 30% din valoarea contractului;
- urmatoarea transa doar dupa ce pentru transa anterioara s-a prezentat documentele prevăzute Ia art.
4 lit. f);
-ultima atranse de 10% din valoarea contractului numai dupa ce beneficiarul face dovada utilizarii contributiei
proprii.
c)
în cazul în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract, instituţia finanţatoare are
dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate,
după caz.
CAPITOLUL V: Răspunderea contractuală
Art. 6
(1)
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.
(2)
Pentru nedepunerea în termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevăzute la art. 4
lit. f), instituţiile finanţatoare au dreptul să perceapă penalităţi de întârziere de 0,01 % pentru fiecare zi de
întârziere, calculate la valoarea avansului acordat sau la suma datorată, după caz.
Art. 7 Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.
CAPITOLUL VI: Litigii
Art. 8 Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului contract vor face obiectul unei
concilieri pe cale amiabilă. în situaţia în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulţumită se poate adresa instanţei
de judecată competente, în condiţiile legii.
CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale
Art. 9 Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituţia finanţatoare şi controlul financiar se realizează
în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate de structura sportivă în
baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanţele publice.
Art. 10 Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu caracter
tehnic, financiar şi administrativ.
Art. 11 Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părţilor numai pentru acţiuni viitoare şi se
consemnează într-un act adiţional.
Art. 12 Anexele nr. 1si 2 fac parte integrantă din prezentul contract.
Art. 13 Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru instituţia finanţatoare şi
un exemplar pentru structura sportivă.
CONSILIUL JUDEŢEAN
CĂLĂRAŞI
PREŞEDINTE
Vasile ILIUŢA

Asociaţia Fotbal Club Dunărea 2005 Călăraşi
PREŞEDINTE
Eugen-Ovidiu PÎRVULESCU

DIRECTOR EXECUTIV
Paraschiva MUREŞANU
DIRECTOR EXECUTIV
Eduard GRAMA
AVIZ DE LEGALITATE
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ
Întocmit, redactat,
2

CONSILIER, Alina APOLOZAN
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Anexa 2
Buget Asociaţia Sportiva Fotbal Club Agricola Borcea
Programul sportiv „Promovarea sportului de performanţă" în anul 2019
”FOTBAL DE PERFORMANTA IN SATUL ROMANESC”

Nr. crt.
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Denumire Indicatori
Finantar nerambursabila din bugetul
Judetului Calarasi
Contributie proprie
TOTAL VENITURI
Inchirieri
Onorarii / taxe FRF
Transport
Cazare si masa
Consumabile
Echipamente
Servicii
Administrative
Tiparituri
Publicitate
Alte cheltuieli cheltuieli de personal

TOTAL CHELTUIELI

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
PREŞEDINTE,
Vasile ILIUŢĂ

DIRECTOR EXECUTIV,
Paraschiva MUREŞANU

DIRECTOR EXECUTIV,
Eduard GRAMA

AVIZ DE LEGALITATE

Total
(lei)
150,000
23,500
173,500
0
4,700
0
0
0
0
2,400
0
0
0
166,400

173,500

Asociaţia Sportiva Fotbal Club Agricola Borcea
PREŞEDINTE
Costica ZAHARIA

Anexa 2
Buget Club Sportiv Danubius Călăraşi
Programul sportiv „Promovarea sportului de performanţă" în anul 2019
”D.A.P.E.R.F.O.R.M.A.N.Ţ.E.I.!”

Nr. crt.
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Total
(lei)

Denumire Indicatori
Finantar nerambursabila din bugetul
Judetului Calarasi
Contributie proprie
TOTAL VENITURI
Inchirieri
Onorarii / taxe FRF
Transport
Cazare si masa
Consumabile
Echipamente
Servicii - inscriptionare seturi
echipament
Administrative
Tiparituri
Publicitate
Alte cheltuieli cheltuieli de personal

TOTAL CHELTUIELI

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
PREŞEDINTE,
Vasile ILIUŢĂ

DIRECTOR EXECUTIV,
Paraschiva MUREŞANU

DIRECTOR EXECUTIV,
Eduard GRAMA

AVIZ DE LEGALITATE

50,000
10,000
60,000
0
0
0
0
0
56,000
4,000
0
0
0
0

60,000

Club Sportiv Danubius Călăraşi
PREŞEDINTE
Giani Cristian GAVRILĂ

Anexa 2
Buget Asociaţia Club Sportiv Înainte Modelu
Programul sportiv „Promovarea sportului de performanţă" în anul 2019
”PROMOVAREA FOTBALULUI IN MEDIUL RURAL”

Nr. crt.
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Denumire Indicatori
Finantar nerambursabila din bugetul
Judetului Calarasi
Contributie proprie
TOTAL VENITURI
Participarea in competitii nationale si
internationale
Masa sportivilor
Transport
Cazare
Achizitionare echipament sportiv
Pregatirea centralizata
Plata arbitrii si observatori
Salarii jucatori,antrenori si pers
auxiliar
Asisitenta medicala
Plata utilitati
Intretinere si administrare baza
sportiva
Alte cheltuieli implicite

TOTAL CHELTUIELI

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
PREŞEDINTE,
Vasile ILIUŢĂ

DIRECTOR EXECUTIV,
Paraschiva MUREŞANU

DIRECTOR EXECUTIV,
Eduard GRAMA

AVIZ DE LEGALITATE

Total
(lei)
150,000
16,667
166,667
0
0
0
0
0
0
0
166,667
0
0
0
0

166,667

Asociaţia Club Sportiv Înainte Modelu
PREŞEDINTE
Mihai COMŞA

Anexa 2
Buget Asociaţia Club Sportiv Tricolorul Jegălia
Programul sportiv „Promovarea sportului de performanţă" în anul 2019
”DEZVOLTAREA SPORTULUI DE PERFORMANTA – LUPTE LIBERE
IN LOCALITATI RURALE”
Nr. crt.
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Denumire Indicatori
Finantar nerambursabila din bugetul
Judetului Calarasi
Contributie proprie
TOTAL VENITURI
Inchirieri
Onorarii / taxe FRF
Transport
Cazare si masa
Consumabile
Echipamente
Servicii
Administrative
Tiparituri
Publicitate
Alte cheltuieli

TOTAL CHELTUIELI

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŢI
PREŞEDINTE,
Vasile ILIUŢĂ

DIRECTOR EXECUTIV,
Paraschiva MUREŞANU

DIRECTOR EXECUTIV,
Eduard GRAMA

AVIZ DE LEGALITATE

Total
(lei)
50,000
36,870
86,870
0
1,370
5,020
43,870
0
34,110
0
1,300
0
0
1,200

86,870

Asociaţia Club Sportiv Tricolorul Jegălia
PREŞEDINTE
Ilie CHIRU

