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              Anexa nr.6 

            la Regulament  

     CONTRACT  
privind finanţarea proiectului ……………………….   

 

   CAP. I  
   Părţile 

    Comuna Apahida, cu sediul in Apahida, str. Libertatii nr.122, com. Apahida, Jud Cluj, avand codul 

fiscal:.........., cont  .................., deschis la ..................., reprezentată prin ................... denumită în 

continuare instituţia finanţatoare, şi 

 

   Asociatia sportiva .................................., cu sediul in ........................, avand cod fiscal ............, cont 

...................... deschis la ..............., reprezentata prin .................... 

 

          In baza dispoziţiilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 

69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 privind 

aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 

69/2000 , ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea 

nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe 

ramură de sport judeţene, a HCL nr. 42/29.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind  acordarea 

de finantari nerambursabile de la bugetul local al comunei Apahida pentru structurile sportive din 

comuna Apahida, a cererii de finantare nr...................., au convenit încheierea prezentului contract. 

 
CAP. II  
Obiectul şi valoarea contractului 

ART. 1  
    Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea proiectului  ............................. prevăzut în anexa 

nr. 1. 

  
ART. 2  
Instituţia finanţatoare repartizează structurii sportive suma de ..................lei in baza punctajului obtinut, 

pentru finanţarea proiectului prevăzut la art. 1. 

 

   CAP. III  
   Durata contractului 

ART. 3  
  Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil până la data de  
……………, structura sportiva avand obligatia ca pana la data de …………. sa prezinte  raportul privind 

realizarea proiectului prevazut la art.1; precum si raportul financiar final însoţit de documentele 

justificative de cheltuieli. 

  

 

CAP. 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 proiectului 

prevăzut în cererea de finantare, potrivit destinaţiei stabilite prin contract şi în conformitate cu 
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dispoziţiile legale în vigoare; 
 
b) să realizeze proiectul prevăzut la art. 1;   
c) să promoveze denumirea instituţiei finanţatoare în cadrul 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 cota de finantare proprie pentru asigurarea finantarii proiectului conform cererii de 

finantare care face parte integranta din prezentul contract.   
f) să întocmească şi să transmită instituţiei finanţatoare, pana la data de ………….. următoarele 

documente:  

● raport privind realizarea proiectului prevazut la art.1;   
● raport financiar final însoţit de documentele justificative de cheltuieli;    
g) să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi statutul şi regulamentele 

federaţiei sportive naţionale la care este afiliată;  

h) să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei şi dopajului în cadrul acţiunilor 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;  

b) să plătească suma prevăzută la art. 2:    
 
 
      CAP.V  

Sancţiuni 

Art. 6. (1) Contractul de finanţare este reziliat de drept în cazul în care beneficiarul (structura 

sportiva) nu îşi îndeplineşte ori îşi îndeplineşte în mod necorespunzător obligaţiile contractuale. 

Notificarea va fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau 

îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligaţii contractuale. 

(2) Utilizarea alocaţiilor bugetare în alte scopuri decât cele prevăzute în contractul de finanţare 

este interzisă şi atrage rezilierea acestuia fără intervenţia instanţei judecătoreşti, beneficiarul (structura 

sportiva)  urmând să fie obligat la plata daunelor-interese reprezentând atât contravaloarea finanţării cât 

şi beneficiul nerealizat, raportat la prejudiciile de imagine dar şi la cele materiale.  

(3) În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea contractului de finanţare din vina sa, 

acesta este obligat ca în termen de 20 de zile de la data primirii notificării să restituie Consiliului Local al 

Comunei Apahida toate sumele primite. 

(4) Odată cu restituirea sumelor primite beneficiarul (structura sportiva) datorează dobânzi şi 

penalităţi de întârziere, calculate de la data achitării acestor sume de către Consiliul Local al Comunei 

Apahida, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare.  

 

(5)  In cazul in care beneficiarul se retrage din competitie la care se asigura finantarea, duce la 

incetarea contractului de finantare cu obligatia de a restitui sumele atribuite. 

  
ART. 7   
Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.  
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CAP. 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. 
 
   CAP. 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  
Curtea de Conturi poate efectua control financiar asupra derularii activitatii nonprofit finantate din 

fondurile publice. 

ART. 11  
Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu caracter 

tehnic, financiar şi administrativ.   
  
 Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, un exemplar pentru instituţia finanţatoare şi un exemplar 

pentru structura sportivă. 

 
 
 
 

Instituţia finanţatoare Structura sportivă    


