
 
 
 

HOTĂRÂREA nr.26 
privind alocarea sumei de 500.000 lei din bugetul local al municipiului Tulcea 

 în vederea susţinerii activităţii desfăşurată de Asociaţia Sportivă Fotbal Club Delta Tulcea în 
perioada martie – iunie a anului 2013 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea  întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2013; 
Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 500.000 lei din bugetul local al municipiului 

Tulcea în vederea susţinerii activităţii desfăşurată de Asociaţia Sportivă Fotbal Club Delta Tulcea în anul 2013, 
proiect din iniţiativa Primarului; 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub  
nr. 6934/21.03.2013 şi Raportul, înregistrat  sub nr. 6933/21.03.2013;   

Având în vedere prevederile: 
- art. 3, art. 10, ,art. 67 alin.2, lit. b şi alin. 3 lit. b, art. 69 şi art. 71 alin. 2, lit.b din Legea nr. 69/2000 a 

educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 3, alin. 2, art. 11, art. 12, art. 20, lit.”h” şi lit.”k” şi Anexa nr. 2, Cap.II, punct 9, lit.”b” din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 36 alin. (9), art. 45 alin.(1), (2) şi (6) şi art. 49 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTARASTE: 

 
Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 500.000 lei din bugetul local al municipiului Tulcea în vederea 

susţinerii activităţii desfăşurată de Asociaţia Sportivă Fotbal Club Delta Tulcea în perioada martie – iunie 2013, 
conform contractului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Tulcea să semneze, în numele şi pe seama Consiliului 
Local Tulcea, contractul prevãzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia Economică din cadrul 
Primăriei Municipiului Tulcea.  
 Art. 4. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor şi 
persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

  
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi ale consilierilor. 

 
CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                  Jr. BRUDIU Maria                                                    LUCA Andaluzia 
     
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA nr. 1 la H.C.L. 26/28.03.2012 
 
 

CONTRACT  
Nr. ___________ /28 martie 2013 

 
 
 
 Art. 1. Părţile contractante 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.___/________ privind aprobarea alocării 
sumei de 500.000 lei din bugetul local al municipiului Tulcea în vederea susţinerii activităţii desfăşurată de 
Asociaţia Sportivă Fotbal Club Delta Tulcea în perioada  
martie – iunie a anului 2013, se încheie prezentul contract între: 

 
Consiliul Local al Municipiul Tulcea, ca autoritate contractantă, cu sediul în Tulcea,  

str. Păcii, nr. 20, judeţul Tulcea, cod fiscal 4321429, cont RO66TREZ6424460022XXXXX - deschis la 
Trezoreria Municipiului Tulcea, reprezentat legal prin dr.ing. Constantin HOGEA, având funcţia de Primar 
şi ec. Alina MUHULEŢ, având funcţia de Director economic, în calitate de finanţator 

şi 
Asociaţia Sportivă Fotbal Club „Delta” Tulcea – structură sportivă cu sediul în Tulcea, str. Tineretului, 

nr. 2, judeţul Tulcea, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor al Judeţului Tulcea prin Dispoziţia 
Judecătoriei Tulcea nr. 17, dată în şedinţa publică din data de 03.05.2005, cod unic nr. 17554647, contul nr. 
RO74PIR380123966002000 – deschis la Piraeus Bank România Agenţia Tulcea-Isaccea, reprezentată prin 
domnul Haralambe MEREGIU, având funcţia de Preşedinte al Consiliului Director, în calitate de 
beneficiar 

 

Art. 2. Obiectul contractului 
 

2.1. Prezentul contract are ca obiect  susţinerea şi promovarea mişcării sportive de performanţă efectuată de 
Asociaţia Sportivă Fotbal Club „Delta” Tulcea şi care constă în desfăşurarea de activităţi fotbalistice, respectiv 
selecţionarea, iniţierea şi pregătirea de sportivi în acest domeniu, participarea la competiţii sportive interne şi 
internaţionale, precum şi alte activităţi conexe acestora. 
2.2. Susţinerea financiară se realizează pentru perioada martie – iunie a anului 2013, prin alocarea de la bugetul 
local a sumei de 500.000 lei, aprobată prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Tulcea. 
 

Art. 3. Durata contractului  
Contractul se derulează pe o perioadă de  4  luni, începând cu data de 28 martie 2013 şi până la data de 28 iunie 
2013. 

 

Art. 4. Drepturile părţilor 
4.1. Consiliul Local al Municipiului Tulcea are dreptul: 

4.1.1. să solicite beneficiarului rapoarte privind derularea acţiunilor prevăzute la art. 2  
pct. 2.1. din prezentul contract; 
4.1.2. să modifice cuantumul fondurilor alocate în situaţia în care este de acord cu modificările privitoare la 
conţinutul şi/sau la durata acţiunilor propuse de beneficiar; 
4.1.3. să rezilieze prezentul contract dacă beneficiarul modifică titlul, conţinutul, durata sau perioada de 
desfăşurare anunţate, fără înştiinţarea şi acordul finanţatorului sau comunică date, informaţii sau înscrisuri false 
ori eronate, precum şi în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale 
asumate de către beneficiar. 

4.2. Beneficiarul are dreptul: 



6.2. să primească sumele reprezentând finanţarea alocată, în condiţiile prevăzute în prezentul contract. 
 

Art. 5 Obligaţiile părţilor  
5.1. Consiliul Local al Municipiul Tulcea se obligă:  

5.1.1. să susţină activităţile sportive desfăşurate de Asociaţia Sportivă Fotbal Club „Delta” Tulcea, în perioada 
martie – iunie 2013, prin alocarea sumei de 500.000 lei din bugetul local; 
 Sumele alocate de Consiliul local al municipiului Tulcea vor fi întrebuinţate la decontarea cheltuielilor 
necesare realizării obiectivelor prevăzute în programul anual, pe natură de cheltuieli, prevăzute în Anexa nr. 1a 
la prezentul contract. 
5.1.2. să vireze suma stabilită în contul Asociaţiei Sportive Fotbal Club „Delta” Tulcea în baza solicitării, în 
conformitate cu obiectivele prevăzute în Anexa nr. 1 a la prezentul contract; 
5.1.3. să verifice, prin organul de control abilitat, modul de utilizare a fondurilor alocate.  
 

5.2. Asociaţia Sportivă Fotbal Club „Delta” Tulcea se obligă:  
5.2.1. să contribuie la dezvoltarea ramurii sportive fotbalistice din municipiul Tulcea; 
5.2.2. să utilizeze suma alocată numai în scopul realizării obiectivelor prevăzute la Anexa 1a la prezentul 
contract; în caz contrar, suma alocată va fi restituită bugetului local; 
5.2.3. să precizeze corect şi la zi, în evidenţele sale contabile, toate operaţiunile  
economico-financiare ale acţiunilor şi să le prezinte finanţatorului ori de câte ori îi sunt solicitate, pe durata 
derulării contractului; 
5.2.4. să întocmească exact şi corect toate documentele justificative privind utilizarea sumelor alocate, conform 
metodologiei de decontare a cheltuielilor prevăzută în anexa nr. 1b la prezentul contract; 
5.2.5. să prezinte finanţatorului, în termen de 15 zile de la data încetării contractului, un raport final de 
activitate; 
5.2.6. să accepte controlul şi verificările organului de control al finanţatorului în legătură cu modul de utilizare 
a fondurilor ce constituie finanţarea primită; 
5.2.7. să promoveze imaginea municipiului Tulcea în toate activităţile pe care le va desfăşura; 
5.2.8. să organizeze, la cererea Primăriei Municipiului Tulcea, activităţi de profil ce urmează a se desfăşura sub 
egida municipalităţii; 
5.2.9. să nu facă acte, fapte sau declaraţii de natură să aducă atingere prestigiului şi imaginii finanţatorului.  
 

Art. 6 Modificarea, rezilierea şi încetarea contractului 
6.1. Prezentul contract poate fi modificat numai cu acordul părţilor, materializat în act adiţional la prezentul 
contract. 
6.2. Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără nici o altă 
formalitate prealabilă, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i 
s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen 
de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai 
multor obligaţii contractuale. 
6.3. Rezilierea intrervine în următoarele situaţii: 
a) în cazul nerespectării destinaţiei sumelor alocate; 
b) în cazul în care nu se obţin performanţele sportive la care Asociaţia Sportivă Fotbal Club „Delta” Tulcea s-a 
obligat prin prezentul contract; 
 6.4. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri: 
a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; 
b) prin acordul părţilor contractante; 
c) în urma ivirii unui caz de forţă majoră; 
d) imposibilitatea asigurării fondurilor băneşti de către Consiliul Local al municipiului  Tulcea; 
 

Art. 7. Clauze speciale 



7.1. Părţile au obligaţia de a nu întreprinde nimic de natură a afecta buna desfăşurare a activităţii care face 
obiectul prezentului contract de finanţare. 
7.2. Modul de gestionare a sumelor alocate de Consiliul Local al Municipiului Tulcea către Asociaţia Sportivă 
Fotbal Club „Delta” Tulcea va fi controlat de către Comisia de specialitate  
nr. 1 pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al 
municipiului Tulcea din cadrul Consiliului Local Tulcea şi de către Biroul Audit intern din cadrul Primăriei 
municipiului Tulcea, în baza rapoartelor şi documentelor justificative prezentate. 
7.3. La sfârşitul perioadei prevăzute la art. 3, Consiliul Local al municipiului Tulcea va analiza performanţele 
obţinute de Asociaţia Sportivă Fotbal Club „Delta” Tulcea şi modul de îndeplinire a prezentului contract de 
susţinere financiară. 
7.4. Utilizarea alocaţiilor bugetare în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract este interzisă şi 
atrage rezilierea acestuia în condiţiile art. 6. 2 din prezentul contract. 
7.5. În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea contractului din vina sa, acesta este obligat ca, în 
termen de 30 de zile de la data primirii notificării, să restituie finanţatorului toate sumele primite şi utilizate în 
alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere, 
conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare. 
 

Art. 8. Soluţionarea litigiilor 
 

8.1. Părţile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice 
dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.  
8.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o 
divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti din 
România.  
 

Art. 9. Forţa Majoră 
9.1. Partea care a fost împiedicată de intervenţia unui caz de forţă majoră este exonerată de 
răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale. 
9.2. Forţa majoră constă într-o împrejurare de fapt imprevizibilă şi de neînlăturat, care împiedică, în mod 
efectiv şi fără nicio culpă din partea vreunei părţi, executarea obligaţiilor contractuale. Sunt considerate 
asemenea împrejurări: războaie, revoluţii, cutremure, restricţii apărute ca urmare a unei carantine sau 
embargou. Nu este considerată forţă majoră o împrejurare asemenea celor enunţate, fără a exista o 
imposibilitate efectivă de executare. 
 9.3. Intervenţia forţei majore trebuie comunicată de partea care o invocă, împreună cu documentele 
justificative, în termen de 2 zile calendaristice de la data apariţiei acesteia. 
9.4. În 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 expresă. 

 

Art. 10. Dispoziţii finale 
 

10.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în 
scris, documentele fiind înregistrate atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.  
10.2. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea creanţelor rezultate în urma rezilierii. 
11.3. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
11.4 Anexele nr. 1a şi 1b fac parte integrantă din prezentul contract. 
 

Prezentul contract a fost încheiat astăzi _________2013, în 2 exemplare cu valoare juridică egală, câte 
unul pentru fiecare parte contractantă şi cuprinde 4 pagini.  
 
 



       Finanţator,                                                            Beneficiar,  
Consiliul Local al Municipiul Tulcea     Asociaţia Sportivă Fotbal Club „Delta” Tulcea 

 

   Reprezentat prin Primar,                        Reprezentată prin Preşedinte,                  

 Dr. ing. Constantin HOGEA                  Haralambe MEREGIU 
 
 
 
 
            
   
           Direcţia Economică 
             Director economic,                                         
          Ec. Alina MUHULEŢ                          
 
 
 
       Biroul Contencios Administrativ, 
              Cons. jr. Daniela VIŞOIU  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                        ANEXA nr.1a 
                                                                       la contractul nr. ______/_____,    
                                                                    aprobat prin   H.C.L. nr.26/28 martie 2013 

                                                                                           
SOLICITARE CU SUMELE ALOCATE DE CONSILIUL LOCAL TULCEA PENTRU ASOCIAŢIA SPORTIVĂ 

F.C. „DELTA” TULCEA, ÎN PERIOADA MARTIE – IUNIE A ANULUI 2013 
 

A. Obiectivele pe care echipa de fotbal a Asociaţiei Sportive Fotbal Club „Delta” Tulcea le urmăreşte, 
pentru perioada martie – iunie 2013, sunt:  

a) obiectiv general – desfăşurarea de activităţi sportive de fotbal, respectiv selecţionarea, iniţierea şi 
pregătirea de sportivi în acest domeniu, participarea la competiţii sportive, precum şi alte activităţi conexe 
acestora; 

b) obiective specifice: 
- obţinerea de rezultate sportive deosebite în vederea dezvoltării ramurii sportive fotbal din municipiul 

Tulcea; 
- crearea unei echipe competitive care în următorii doi ani să acceadă în Campionatul Naţional Liga  I; 
- promovarea spre marea performanţă prin intermediul echipei de fotbal a Asociaţiei Sportive Fotbal Club 

„Delta” Tulcea a jucătorilor de fotbal autohtoni, descoperiţi şi pregătiţi în cadrul structurilor sportive de 
specialitate din municipiul Tulcea. 

B. Sumele necesare atingerii obiectivelor propuse în anul 2013 pentru echipa de fotbal a Fotbal Club 
„Delta” Tulcea se structurează astfel: 

I. Meciuri acasă echipa mare 
1. Barem arbitraj   9000 lei x 7 etape   = 63000 lei  
2. Pază protecţie      3500 lei x 7 etape   = 24500 lei 
3. Ambulanţa           1000 lei x 7 etape   =  7000 lei 
    TOTAL                                               = 94500 lei 

II. Meciuri în deplasare echipa mare 
  1. Cazare echipă       4000 lei x 6  = 24000 lei           
  2. Transport echipă   6000 lei x 6 =  36000 lei 
      TOTAL =                                 =   60000 lei 

III. Masă echipa mare 
Cheltuieli zilnice de masă 50 lei x 30 pers. x 105 zile  = 157500 lei 

 TOTAL                                          = 157500 lei  
IV. Contracte sportive (antrenori şi jucători)               =  138200 lei 
V. Meciuri acasa juniori  

1.Barem arbitraj          1500 lei x 7 etape  = 10500 lei 
2.Ambulanţa                  900 lei x 7 etape  =  6300 lei 
 Total                                                =  16800lei 

         VI.      Meciuri in deplasare juniori 
                    1.Cheltuieli transport  4500 lei x 6 etape      = 27000 lei 
                    2. Masă juniori               1000 lei x 6 etape  =   6000 lei 

      Total                                                       =  33000 lei 
    

 TOTAL GENERAL = 500.000 lei 
Finanţator,                                                            Beneficiar,  

Consiliul Local al Municipiul Tulcea     Asociaţia Sportivă Fotbal Club „Delta” Tulcea 
 

   Reprezentat prin Primar,                        Reprezentată prin Preşedinte,                  

 Dr. ing. Constantin HOGEA                  Haralambe MEREGIU 
 



     
                                                                                      

        ANEXA nr.1b 
                                                                       la contractul nr. ______/_____,    
                                                                    aprobat prin   H.C.L. nr.26/28 martie 2013 

                                                                                           
                                                      
 

METODOLOGIA DE DECONTARE A CHELTUIELILOR 
 
 
 

1. Pentru meciurile susţinute acasă şi în deplasare, se vor prezenta documente  
financiar-contabile justificative, la nivelul sumelor acordate, până la solicitarea altei tranşe de finanţare – pentru 
următoarea etapă; 

2. Pentru plată prime – se anexează confirmarea scorului (pe baza referatului antrenorului) şi ordinul 
global de plată şi tabelul cu sumele individuale şi conturile de virament ale destinatarilor sumelor de plată. 

Primele de joc se vor acorda jucătorilor doar în situaţia în care rezultatul partidei de fotbal este favorabil 
Asociaţiei Sportive Fotbal Club „Delta” Tulcea, aşa cum acest lucru este stipulat în contractele individuale. 

Bugetul local suportă valoarea brută a primelor. 
3. Pentru plată arbitri şi observatori – se justifică cu factura F.R.F/contracte şi dispoziţii de plată; sumele 

aprobate sunt valori brute. 
4. În situaţia în care, din motive obiective, apar economii la unele categorii de cheltuieli, conform 

Anexei nr. 1a, acestea pot fi folosite pentru acoperirea eventualelor depăşiri la restul categoriilor de cheltuieli 
aprobate, încadrându-se în plafonul maxim aprobat pentru finanţare. 

 5. Pentru contractele sportive se au în vedere remuneraţiile acordate jucatorilor şi antrenorilor, aşa cum 
acestea apar în contractele individuale ale acestora, dovada plăţii fiind făcută cu ordinele de plată bancare şi cu 
tabelele cu conturile destinatarilor ce insoţesc aceste ordine de plată. 

 
 

Finanţator,                                                            Beneficiar,  
Consiliul Local al Municipiul Tulcea     Asociaţia Sportivă Fotbal Club „Delta” Tulcea 

 

   Reprezentat prin Primar,                        Reprezentată prin Preşedinte,                  

 Dr. ing. Constantin HOGEA                  Haralambe MEREGIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


