ROMÂNIA
JUDEłUL NEAMŢ
COMUNA DOCHIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 9/2012
privind acordarea unei finanţări Asociaţiei Sportive „VOINŢA” Dochia
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinŃă ordinară în data de 21 februarie 2012,
Luând în discuŃie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l Mîndru Petru privind acordarea unei
finanŃări AsociaŃiei Sportive „VOINłA”Dochia, precum şi referatul nr.662/2012, întocmit de secretarul comunei Dochia şi
compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia;
Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridica şi comisia buget-finanŃe din cadrul Consiliului Local al comunei
Dochia;
În baza Legii educaŃiei fizice si sportului nr.69/2000, cu modificările si completările ulterioare; H.G. nr.1447/2007-privind
aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă; H.G.nr. 884 din 13 septembrie 2001-pentru aprobarea Regulamentului de
punere în aplicare a dispoziŃiilor Legii educaŃiei fizice şi sportului nr. 69/2000 si ale Legii nr.273/2006 privind finanŃele publice locale,
cu modificările si completările ulterioare; H.C.L. Dochia nr. 5/2012- privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul
2012;Legea nr.52/2003-privind transparenta decizională in administratia publica locala;
În temeiul prevederilor art.36 alin.6 lit.a, pct.6, alin.7, lit.a si art.45, alin.1 din Legea administraŃiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂSTE :
Art.1 : Se aprobă acordarea unei finanŃări AsociaŃiei Sportive „VOINłA” Dochia în următoarele condiŃii :
A. Comuna Dochia se obligă :
- să asigure accesul si folosinŃa gratuită a obiectivelor cu destinaŃie sportivă (terenul de sport) aflate în proprietatea sa, la
antrenamentele si competiŃiile AsociaŃiei Sportive „VOINłA” Dochia .
- să sprijine financiar, în condiŃiile legii, activitatea sportivă a AsociaŃiei Sportive „VOINłA” Dochia , cu suma de 20.000 lei din bugetul
local pe anul 2012, cap.67.02 “Cultură, recreere si religie” (67.02.59.11- AsociaŃii şi fundaŃii), pentru activitatea fotbalistică.
B. AsociaŃia Sportivă „VOINłA” Dochia se obligă :
- să promoveze imaginea comunei Dochia si a Consiliului Local al comunei Dochia, prin inscripŃionarea vizibilă, pe faŃa sau spatele
tricoului de joc a însemnelor acestora.
- să participe la acŃiunile organizate de Consiliul local si Primăria Comunei Dochia la care este invitat, prin jocuri demonstrative,
precum şi la competiŃiile fotbalistice organizate de DirecŃia pentru Sport a judeŃului NeamŃ şi FederaŃia Română de Fotbal.
Art.2 : Se împuterniceste d-l PETRU MÎNDRU, Primarul Comunei Dochia, să semneze, în numele si pentru comuna Dochia,
Contractul de Asociere, a cărui model constituie anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.3 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul comunei Dochia şi compartimentul contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia.
Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică InstituŃiei Prefectului jud.NeamŃ, AsociaŃiei Sportive „VOINłA” Dochia, instituŃiilor publice
interesate şi se aduce la cunoştinŃă publică prin grija secretarului comunei Dochia.
Dochia, 21 februarie 2012

Preşedinte de şedinŃă,
Cojocaru Costel-Claudiu

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar-ACRISTINEI OVIDIU

Anexa nr.1 la H.C.L. nr.

/2012

CONTRACT DE ASOCIERE
Art.1 PĂRTILE CONTRACTANTE
1.1. Comuna Dochia, prin Consiliul Local al comunei Dochia reprezentat prin primar PETRU MÎNDRU, cu sediul în sat Dochia, comuna Dochia,
jud.NeamŃ, cp 617216, C.U.I 15646469
si
1.2. AsociaŃia Sportivă „VOINłA”Dochia, reprezentată prin administrator- Blaga Ermil, cu sediul în sat Dochia, comuna Dochia, jud.NeamŃ, nr. de
identificare în Registrul Sportiv NT/F/00002/2008.
Art.2 OBIECTUL CONTRACTULUI
2. Prezenta asociere are ca obiect promovarea si dezvoltarea activităŃii sportive, precum si a imaginii comunei Dochia, în plan naŃional si
internaŃional si asigurarea condiŃiilor organizatorice si materiale necesare menŃinerii unui nivel de performanŃă competitiv al sportivilor .
Art.3 DURATA CONTRACTULUI
3. Contractul se încheie pe durata de un an, producându-şi efectele juridice pe întreg anul fiscal 2012.
Art.4 OBLIGAłłIILE PĂRłILOR
4.1 Comuna Dochia se obligă :
- să asigure accesul si folosinŃa gratuită a obiectivelor cu destinaŃie sportivă (terenul de sport) aflate în proprietatea sa, la antrenamentele si
competiŃiile AsociaŃiei Sportive „VOINłA”Dochia;
- să sprijine financiar, în condiŃiile legii, activitatea sportivă a AsociaŃiei Sportive „VOINłA”Dochia, cu suma de 20.000 lei din bugetul local pe anul
2012, cap.67.02 “Cultură, recreere si religie” (67.02.59.11-AsociaŃii şi fundaŃii), pentru activitatea fotbalistică.
4.2. AsociaŃia Sportivă „VOINłA”Dochia se obligă :
- să promoveze imaginea comunei Dochia si a Consiliului Local al comunei Dochia, prin inscripŃionarea vizibilă, pe faŃa sau spatele tricoului de joc
a însemnelor acestora.
- să participe la acŃiunile organizate de Consiliul local si Primăria comunei Dochia la care este invitat, prin jocuri demonstrative, precum şi la
competiŃiile fotbalistice organizate de DirecŃia pentru Sport a judeŃului NeamŃ şi FederaŃia Română de Fotbal.
- să pună la dispoziŃia consilierilor delegaŃi pentru verificarea derulării contractului, actele necesare îndeplinirii mandatului.
Art.5 MODIFICAREA CONTRACTULUI
5. Nicio parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni numai prin acordul de voinŃă exprimat al
părŃilor, prin act adiŃional.
Art.6 ÎNCETAREA CONTRACTULUI
6. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri :
a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;
b) prin acordul comun al celor două părŃi, la iniŃiativa uneia dintre acestea;
c) pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a clauzelor prezentului contract;
d) dacă se constată că sunt deficienŃe majore în administrarea sumelor alocate de către comuna Dochia.
Art.7 CLAUZE SPECIALE
7. Activitatea financiară a AsociaŃiei Sportive „VOINłA”Dochia, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate de Consiliul local va fi controlată
de către Auditorul Extern, cu care Primăria comunei Dochia are încheiat contract de prestări servicii, precum şi de compartimentul contabilitate din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia.
În acest sens, AsociaŃia Sportivă „VOINłA”Dochia va pune la dispoziŃia Auditorului toate documentele legate de sumele alocate asociaŃiei de
către Consiliul Local al comunei Dochia.
Art.8 LITIGII
8. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest contract vor fi soluŃionate mai întâi pe cale amiabilă, iar dacă părŃile nu cad de acord,
acestea vor fi soluŃionate de instanŃele de judecată competente din punct de vedere teritorial si material.
Art.9 DISPOZIłII FINALE
9. Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Comuna Dochia,
„VOINłA”Dochia

Prin
Administrator,
Primar,
BLAGA ERMIL

prof. MÎNDRU PETRU

AsociaŃia Sportivă

