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CONTRACT  
Nr..... din ......... 

 

CAP.I. PĂRŢILE 

 

MUNICIPIUL TÎRGU-MUREŞ, cu sediul în  Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei, nr.3, având CUI 

4322823, cont IBAN RO82TREZ24A670501591100X, deschis la Trezoreria Tîrgu Mureş, 

reprezentat prin ………………………... Primar, denumită în continuare instituţia finanţatoare  

şi 

Asociația/Club Sportiv/Instituția,................................................... cu sediu cu sediul în Tîrgu-

Mureş, str..................... nr..........., judeţul Mureş, telefon..............,cont IBAN 

nr.................................................., deschis la ......................................., Cod Fiscal  

nr.................... reprezentat(ă) prin ............................preşedinte, denumit în continuare 

structură sportivă, 

    în baza dispoziíilor Legii 350/2005 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri 

publice alocate pentru activități nonprofit de inters general, cu modificărileși completările 

ulterioare, ale Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările 

ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere 

în aplicare a dispozițiilorLegii educației și sportului nr. 69/2000 și ale Ordinului ministrului 

tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și 

programelor sportive, au convenit  încheierea prezentului contract. 

 

    CAP.II. OBIECTUL ŞI VALOAREA CONTRACTULUI 

 

 

    ART.1 

    Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea proiectului, respectiv a 

acţiunilor/activităţilor din cadrul programului sportiv..............................prevăzute in anexa 

nr.1, care face parte integrantă din prezentul contract. 

      ART.2 

    Instituţia finanţatoare repartizează structurii sportive suma de................. lei pentru 

finanţarea acţiunilor/activităţilor prevăzute 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 

achitarea sumei aprobate în decont. 

 

 



    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 acţiunilor/activităţilor din cadrul proiectului şi în conformitate cu dispoziţiile legale 

în vigoare; 

    b) să realizeze acţiunile/activităţile corespunzătoare proiectului specificat la 

art.1, obiectivele și indicatorii prevăzuți în anexa nr.3 

 

    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%, (30% sportul de performanță) din valoarea 

totală de finanțare a programului. 

    f) să întocmească şi să transmită instituţiei finanţatoare, în maxim 30 zile 

calendaristice de la data încheierii acţiunilor/activităţilor, următoarele documente: 

    - raport privind realizarea obiectivului/obiectivelor, după caz, şi a indicatorilor 

prevăzuţi în contract (raport narativ); 

    - raport financiar însoţit de documentele justificative de cheltuieli (inclusiv 

contribuţia proprie prevăzută în proiectul de finantare); 

     - contribuția proprie se calculează, raportand-o la sumea totală a proiectului, 

același procentaj fiind obligatoriu și in decont( procentual). 
    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 

sau a instituţiei finanţatoare, 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 fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea 

şi combaterea violenţei şi dopajului în cadrul acţiunilor finanţate potrivit prezentului contract; 

    j) să comunice în termen de 30 zile instituţiei finanţatoare, în scris, orice modificare cu 

privire la datele, informaţiile şi documentele care au stat la baza aprobării finanţării.` 

   k) să nu comunice date, informații, înscrisuri false sau eronate. 

   l)  să nu utilizeze suma finanțată pentru acțiuni generatoare de profit. 

   m) să nu ascundă finanțatorului, acte sau fapte care(dacă ar fi fost cunoscute) ar fi dus 

la neselectarea proiectului depus spre finanțare.  

 

 

    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, la solicitarea beneficiarului, suma prevăzută la art.2, integral 

(după depunerea decontului) în cel mult 30 de zile de la data depunerii decontului, conform 

legii.  



    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; 

    d) să plătească un avans de 30% din suma prevăzută în contract, la solicitarea scrisă a 

beneficiarului finanțării, conform legii. 

      

     

 

 

 

    CAP.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.) În cazul în care documentele prevăzute la art.4 lit.f nu sunt depuse în termenul convenit 

prin prezentul contract, acestea vor fi respinse de către instituția finanțatoare. Dacă au fost 

acordate sume cu titlul de avans, beneficiarul este obligat să le restituie integral,la acestea 

calculandu-se penalități de întîrziere conform legii, pentru fiecare zi de întîrziere din 

momentul virării pînă la restituirea integrală. 

    (3) Finanțatorul se obligă să efectueze plata aprobată în decont în cel mult 30 de zile de la 

depunerea decontului, conform Legii. 

ART. 7 

    Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii. 

 

 

 

 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 

    (1) Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituţia finanţatoare şi controlul 

financiar se realizează în condiţiile legii, Curtea de Conturi având calitatea de a exercita 

controlul financiar asupra derulării activităţii nonprofit finanţate din fondurile publice.  

    (2) 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 

         Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru 

instituţia finanţatoare şi un exemplar pentru structura sportivă. 

 

 

Municipiul Tîrgu-Mureş                                                      C.S.       Persoană Juridică 
         Primar                                                                                            Beneficiar 

  Nume/Prenume                                                                                 Nume/Prenume 

                                                                                                                                                                                                                  

(reprezentant legal)                                                                                 (reprezentant legal)  

 

 

 

    Director 

     Direcţia Economică 

        Nume/Prenume 

 
 
 
 

          Director   
      D. A. S.C.P. C 
Nume/Prenume 

 
 

 
   Șef serviciu 
    S.A.C.S.T. 
Nume/Prenume 

 
 
 

 

       Viză juridică 

     Nume/Prenume 

 

 

 
       Întocmit/scris  

     Nume/Prenume 


