
MDETUL BACAU 

T:ONSILIUE, LOC&E„, ©RAsufizo comANgn 

privind asocierea intre Orasul Comanesti Si Asociatia Sportiva Tenis Club Cominesti 
in vederea cofinantirii proiectului "Sprijinirea activitatii de tenis 

din orasul Cominesti" 
Consiliul Local al orasului Cominesti, judetul Baciu; 
Avand in vedere: 
- Adresa nr. 129 din 20.09.2012 a Asociatiei Sportive Tenis Club Comanesti inregistrata sub 

nr. 47424 din 23.10.2012 prin care solicita acordul pentru realizarea asocierii cu Orasul 
Comanesti, in vederea organizarii si desfasurarii proiectului"Sprijinirea activitatii de tenis din 
orasul Comanestr. 

- Referatul nr. 47575 din 24.10.2012 al Oficiului Juridic din cadrul UAT — Orasul Comanesti, 
prin care propune aprobarea asocierii Orasului Comkiesti cu Asociatia Sportiva Tenis Club 
Comanesti, in vederea organizarii i desfasurkii proiectului "Sprijinirea activitatii de tenis din 
orasul Comanesti". 

In conformitate Cu: 
- Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modifickile si completarile ulterioare; 
- Legea ru-. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata; 
- Rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Comanesti. 

In temeiul art. 36 alin. 2 lit. d), aim. 6 lit, a) pct. 6 si al art. 45 din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica local% republicata Cu modificarile si completarile 
ulterioare, adopti urmatoarea 

NrA A  EM1 
Art.1 Consiliul Local al orasului Comanesti aproba asocierea Orasului Comanesti cu Asociatia 

Sportiva Tenis Club Comanesti, in vederea cofmantarii proiectului "Sprijinirea activitatii de tenis 
din orasul Comanesti", descris in Anexa nr. I, care face parte integranta din prezenta. 

Art.2 Se aproba bugetul Proiectului "Sprijinirea activitatii de tenis din orasul Comanesti", 
dupa cum urmeaza: 

Valoarea totala a proiectului este de 13 000 lei (100%), din care: 
- contributia Asociatiei Sportive Tenis Club Comanesti este de 8 000 lei, reprezentand 

aproximativ 61,54 % din valoarea totald a proiectului; 
- contributia Orasului Comanesti este de 5 000 lei, reprezentand aproximativ 38,46 % din 

valoarea totala a proiectului. 
Art.3 (1) Se aproba contractul de asociere prevazut in Anexa nr. 2, care face parte integrantd 

din prezenta hotarke. 
(2) Se imputemiceste Primarul orasului Comanesti ca in numele si pentru Orasul 

Comanesti sã semneze contractul de asociere i actele aditionale la acesta. 
Art.4 Compartimentul Audit Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primartilui Orasului 

Comanesti va verifica modul de derulare al proiectului, atat in perioada desfasurkii acestuia, cat 
si in termen de 30 de zile de la finalizare. 

Art.5 Prezenta hotkare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, Primarului 
orasului Comanesti, Asociatiei Sportive Tenis Club Comanesti, Directiei economice, 
Compartimentului Audit Intern precum si directiilor si serviciilor interesate din cadrul UAT 
Comanesti, pentru ducere la Indepl ir  

Presedinti 
Consil 

Instit. L 

Nr. 129 
Din 26.10.2012 

Contrasemneaza 
Secretar, 

jurist Daniela Chirild 

)\C\ 



Anexa nr. 1 la HCL nr. 129 din 26.10.2012 

PISA PROIECTULUI 

1. Denumirea Proiectului : Sprijinirea activitatii de tenis din oralul Comine01 

2. Scopul : Dezvoltarea activitatii de performanta §i a activitatilor competitionale la nivel national 
derulate de Clubul sportiv „Tenis Club Comane§ti„ (Turneele de tenis Katten - la nivel national) in 
asociere cu Consiliul Local Comane§ti in vederea formarii de noi generatii de copii ai ora§ului nostru 
ce vor fi angrenati in lupta competitionald cu cluburile puternice din card. 

3.0biectivul general : Promovarea activiatilor sportive in randul copiilor din ora§ul nostru ea mijloc 
de interactionare §i integrare sociala, de formare a unei personalitati bazatA pe respectul fata de munca, 
fatA de societate, fata de sine. 

4.Activitati din cadrul proiectului: 
A. Pregiitirea competigei: 

- mediatizarea celor douã turnee organizate de club la nivel national in lunile noiembrie §i decembrie. 
- pregatirea salilor de sport; 
- pregatirea in regim centralizat a sportivilor clubului. 

B. Desfosurarea eompetitiei: 
- competitia se va desfA§ura in cloud turnee, respectiv 9-14 noiembrie 2012 primul turneu i 7-12 
decembrie 2012 al doilea turneu. 
-achizitionare materiale de promovare; 
-achizitionare premii constand in cupe, diplome, medalii i tricouri in conformitate cu tabelul de mai 
Jos. 

C. Evaluare i raportare finalii - ianuarie 2013. 
5.Grupul tinta: 	- 60 de sportivi ai clubului (20 de legitimati-participanti la competitii) 

- 60 de sportivi din toata tara participanti la fiecare turneu. 
6. Echipa responsabila de ‘derularea project: 

• coordonator project 
- semneazd contractul de asociere; 
- comunica Cu autoritatea contractanta.; 
- avizeaza facturile i plätile, aldturi de responsabilul financiar; 
- avizeazd rapoartele intermediare *i finale de evaluare a proiectului. 

• responsabil financiar 
- coordoneazd aspectele financiar contabile necesare deruldrii proiectului; 
- executd platile catre furnizori; 
- colaboreaza cu managerul proiectului pentru aspectele financiar contabile. 

• Responsabil cu probleme tehnice si secretariat 
- Coordoneaza activitAtile tehnice aferente proiectului; 
- colaboreazA cu managerul de project privind aspectele tehnice lehate de project. 

• Responsabil cu probleme organizatorice 
- coordoneazd activitatile de organizare. 

7. Rezultate preconizate: 
-obtinerea unor noi performante sportive la nivel national; 
- formarea unei noi generatii de jucatori; 
- mentinere si imbundtatirea starii de sdnatate a copiilor din ora§ul nostru. 

8.Locul de desf4urare: Salile de sport ale §colilor partenere din Comanqti, Moinqti, Darmanqti, 
dupd cum urmeaza.: 



Locul desfasurarii 	 Sallie de sport (inchiriate) ale clubului din orasele 
Comanesti i Moinesti, Damianesti, dupa cum urmeaza: 
-Scoala Ciprian Porumbescu Comanesti 
-Scoala Liviu Rebreanu Comanesti 
-Liceul Teoretic Spiru Haret nr.2 Moine§ti. 
-Scoala nr.4 Moinesti 
-Scoala nr.2 Darrnarie§ti 
(puse gratuit la dispozitie de autoritatile locale) 

Resurse rtecesare 	 - coordonator de project 
- reprezentanti ai institutiilor de invatamant partenere 
- arbitri locali specializati 
- arbitru federal 

9. Durata de desfasurare a activitatilor proiectului: noiembrie — decembrie 2012. 
10.Cheltuieli si surse de finantare dupa cum urmeaza: 

Programul proieciului, actiunea/activitatea, 	Valoarea 	din care 
categoriile de cheltuieli 	 totala 	suma 	venituri 

solicitata 	proprii ale 
din 	structurii 

fonduri 	sportive 
publice 

Tumeul de tenis „Katten„ 10 noiembrie -2012 
(9-14 noiembrie) 	• 
-achizitionare cupe si medalii 

barem arbitrii, tricouri, benere, diplome 
pliante, protocol 

6 500 2500 4000 

Turneul de tenis„Katten„ 8 decembrie-2012 
(7-12 decembrie) 
-achizitionare cupe si medalii 6 500 2500 4000 
-licenta, barem arbitrii, tricouri, benere, diplome 
pliante, protocol 

Total: 13 000 RON 5000 8000 
13 000 

Contrasemneaza 
Secretar, 

jurist Daniela Chirild 



,Anexa nr. 2 la UCLA nr. 129 din 26.10.2012 

CONTRACT DE ASOCIERE  

L PAR TILE CONTRACTANTE:  

1. Orford Comaneyti cu scdiul in str. Ciobanu$, nr.2. judetul Bacau, tel 0234/374272, fax 
0234 174278, cod fiscal 4353269, corn trezorerie RU 31 TRI 7.7 06 32467 0220 XXXXX, 
reprezentat de ec. Viorel Miron — primarul orasului Cornanesti, 

Si 

2. Asociatia Sportiva Tettis Club Comanesti cu sediul in Comanesti,_judetul Bac .* str. Alcoa 
Parcului, bl.C9, apt.7, cod fiscal 10663124, cont bancar RE) 06RNCB002801425101000 
deschis la BCR Comane,sti, reprezentata de domnul Pupa Cät1Iin Aurel in calitate de 

manager general, 

au eonvenit urmatoarcl.e. 

OBIECTUL CONTRACTULLII 

Art.1  (1) Obiectul eontractului ii I -ore/luta asocicrea partilor in vcdcrca finantarii si 
realizarii in comun a proiectului "Sprifinirea activitiltii de tenis din oravil Comalle,Fti". 

(2) Valoarea totala a bugetului proiectului este de 13 000 teL din care Consiliul Local 
Comanesti finanteaza Cu sum de 5 000 lei, reprezenthnd aproximativ 38,46 % din valoarea 
totala a proiectului, iar Asociatia 'Sportiva Tenis Club Comancsti finanteaza cu suma de 8 000 . 

 lei, reprezentand aproximativ 61,54 % din valoarea totala a proiectului; 
(3) Bugetul proiectului este eel prevazia in .Anexa nr. 1 la LICL nr. 129 din 

26.10.2012. 
(4) Accasta asociere se earacterizcaza prin I ipsa de personal itate juridica. 

ilL 	DURA T4 CONTRACTULUI 

Art.2  Prezentul contract se va derula de la data semnarii de catre parti pana la data rcalizarii 
obiectului asocierii. respectiv 31.12.2012. 

IV. 	OBLIGATIILE Pi -RT1LOR  

Art.3  (1) Orasul Comanesti se obliga s5 finanteze proiectul prevazut la art. 1 cu suma de 
5 000 lei, rcspectiv 38,46 % din valoarea totai a bup_ctului. Accasta suma va ti virata in 
contul Asociatiei Sportive Ten is Club Comanesti intr-o singura transa. 

(2) Suma prevazuta la aim. 1 reprezinta cheltuieli specifice pentru activitatile 
sportive, prevazute in buget si reprezinta limita maxima de finamare. 

(3) Eventualcle corectii intre linii le/ categoriile de cheltuieli de buget care pot surveni 
pe parcursul implementarii proiectului se pot real iza in limita a 10%, doar cu acordul scris al 
Primarului orasului Comanesti, p1-in act aditional. 

(4) Orasul Comanesti are dreptul s diminueze cuamumul finantarii alocate sau 
rezilieze prezentul contract daca Asociatia Sponiva Tenis Club Comancsti comunica date. 
informatii sau inscrisuri false on eronate, precum $i In cazul indeplinirii necorespunzatoare a 
obligatiilor contractuale asumate de catre acesta. 



Art. 4 (1) Asociatia Sportiva Tenis Club Comanesti se obliea: 
• SA finanteze Prolectul prevazut la art. 1 Min. 1 cu suma de 8 000 lei din surse proprii; 
• SA' nominalizeze printr-un act administrativ persoana responsabila a proiectului cc poarta 
raspunderea pcntru derularea operatiunilor aferente cu respectarea prevederilor legale in 
vigoare; 
• sã solicite transa pentru derularea operatiunilor Cu respectarea legislatiei in vigoare: 
• S5 prezinte in original documentele primare si contractele ineheiate in vederea derul5rii 
proiectului (online de plata', extrase de coil, facturi liscale, chitante liseale, bonuri de consum, 
liste nominate cu castigatorii concursului. etc.); 
• S5 raspunda de modul de utilizare a sumelor alocate. 
• S5 respecte prevederule OUG nr. 34/2006 privind achiziliite.publice; 
• S5 asigure toate informatiile necesare pentru realizarea proiectului: 
• Sa inreeistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Consiliul Local Comanesti si 
din alte surse de finantare pentru realizarea proiectului; 
• Sa tina evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor 
documentelor justificative referitoare la project, conform prevederilor legale. 
• SA efeetueze operatiunile financiar contabile din contul desehis la BCR Comanesti sau din 
contul indicat de beneficiar spre decontare: 
• SA prezinte documcnte justificative semnate si vizate in scopul confirmarii actiunilor 
proiectului 
• SA restituie pan la slarsitul liecarui an de derulare a proiectului sumele incasate drept 
linantare de la Consiliul Local Comanesti si nejustificate prin plati efectuate aferent 
activitatilor. Sumele primite trebuie concretiZate in achizitii de bunuri. servicii sau luerari dup5 
caz. 

(2) Bunurile aehizitionate pentru realizarea activitkilor proiectului de natura obieetelor de 
inventarsi mijloacelor fixe vor ramane in evidenta contabila a Asociatiei Sportive_ Tenis Club 
ComAnesti. 

Art.5 (I) La linalul actiunilor prevazute in proiect Asocialia Sportiva Ten is Club 
Comanesti se obiiga sa prezinte Consiliului Local Comanesti tin raport tehnic si linanciar, in 
termen de 30 dc zile de la finalizarea activitatilor proiectului. 

(2) Raportul final trebuie s5 reflecte efectuarca läilor atat din surna .acordata de eatre 
Consiliul Local Comanesti eat si din suma suportata de beneficiar. 

(3) Documentele justificative vor 11 prezentate in original si in copie. Cu .mentiunea conform 
en originaltil. 

(4) Asociatia Sportiv5 Tenis Club Comariesti Sc obliea sã complcteze sau sä actualizeze. la 
solicitarea Consiliului Local Com5'nesti, documentele preZentate spre decontare in tennen de 5 
zile lucrAtoare de la data .solicitarii; 

(5) Dadt Asociatia Sportiva Tenis Club Comanesti nu transtnite Consiliului Local 'tin raport 
final in tennenul prevazut dc art.5 alin 1. din prezentul contract de asociere si nu fumizeaza o 
explicatie scrisa acceptabila 51 suficienta asupra motivelor care 1-au impiedicat 
indeplineasca aceast5 obligatie, Consiliul Local Comanesti poate rezilia contractul si poate 
recupera sumcle deja platite i nejustificate; 

(6) Auditul proieetului va ti efectuat de Compartimentul de Audit Public Intern din cadrul 
aparatului de specialitate al Orasului Comanesti. 

(7) Consiliul Local ComAneti poate rezilia contractul, tArft preaviz i lirä sA pliiteasca 
compensatii de once fel. atunci câiid Asociatia Sportiva Tenis Club Comanesti: 
a) nu Ii indeplineste. fait justificare. oricare din oblieatiile care ii rev in si. dup5 cc a fost 
in*tiintat in scris sa Ii indeplineasca aceste obligati. persista MO in neonorarea lor -sau nu 
lumizeaz5 explicatii satisfilatoare in 5 zile de la trirniterea 



b) este in stare de faliment sau pe cale de lichidare. are afacerile administrate de dire tribunal. 
a inceput proceduri de aranjamente en ereditorii, are activitatea suspendata sau este in once 
situatie analoga, provenind dintr-o procedura similar prevdzuta in legislatia i reglementarilc 
In vigoare ., 
0 a sulerit condamnAri definitive datorate unei conduite prolesionale printr-o condamnare 
impotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greseli profesionale 
care pot ti dovedite prin once mijloace; 
d) se angajcaza in once act de frauda sou coruptie sau este implicat in organizatii criminate sau 
in aite activiti ilegale. 
e) Ii schimba personalitatea juridica, cu exceptia cazurilor in care se incheie un act aditional 
In acest sens; 
f) f) face declaratii false sau incomplete sau fumizeaza raportari care nu corespund realitatii; 

(8) In cazul rezilierii contractului din vina Asociatiei Spotive Tcnis Club Comanesti 
in eazurile specificate in art. 5, alin. (7) din contract, Consiliul Local Comanesti poate 
solicita rambursarea parliaIA sau integrala a sumelor deja plan& din finantarea 
nerambursabild, corespunzator gravitatii faptelor in cauza si. dupa cc i s-a permis 
ben.eficiaruiui sa transm it observatille sale; 

RASPLINDEREA PARTILOR 

Art.6 Prezentut inscris serveste interesul comun al partilor care se obliga sa-1 execute 
intoemai si intru totul cu buna credinta". 

Art.7 Partile Sc obliga s urmAreasca ji si Sc informeze reciproc asupra derularii acestui 
contract. 

Art.8 Cu exceptiile prevazute de prezentul contract, nici o pane nu poate modilica 
unilateral prezentul contract. Modificarea poatc interveni numai prin acordul de vointa 
exprimat al partilor prin act aditional. 

Art.9. Pentru neindeplinirea, indeplinirea delectuoasa sau eu intdrziere a obliaatiilor 
asumate in acest contract partea in eulpa va suporta dame. 

Art.10 

• Asociatia Sportiva Tenis Club Comanesti isi va asuma intreaga responsabilitate Cu privire la 
obligatiile fiscale si in raport Cu terte pãrti. inclusiv pentru daunt de once natura aduse tertelor 
parti pc perioada desfasuratii proieetului sau ea o consecinta a desidsurarii proicctului. 
Asociatia Sportiva Tenis Club Comanesti va exonera Consiliul Local Comanesti de mice 
raspundere asociatil cu mice cerere de despagubire sau actiune apilruta ca urmare a inealearii 
reglementarilor leaale de catre Asociatia Sportiva Tenis Club Comanesti de angaiatii sai sau 
de persoanele pentm care acesti angajati raspund, sau ca rezultat a! incalcarii drepturilor unei 
terte parti; 
• Asociatia Sportiva Tenis Club Comanesti raspunde de organizarea si desPasurarea in bune 
conditii a proiectului 
• Asociatiei Sportiva Terns Club Comanesti, in calitate de organizator, ii revine intreaga 
responsabilitate cu privire la organizarea si desfasurarea proiectului "Spriiinirea activitatil dc 
tenis din orasul Comancsti ", Consiliul Local Comrtnesti neavand nicio responsabilitate in acest 
sens, liind exonena de mice responsabilitati asociate cu once pretentii sau actiuni aparute ea 
rezultat al incalcarii prevederilor contractului de asociere. oricaror prevederi legale, reguli sau 
regulamente cu privirc la impletnentarea •proieetului de catre AiF Bacau; 
• Asociatia Sportiva Tenis Club Comanesti isi asuma integral ra.spunderea pentru prejudiciile 
cauzate din culpa sa atat Consiliului Local Conranesti, tertilor, organismelor care participa la 
realizarea proiectului cat si contractantilor sai pe tot parcursul implementarii proiectului-, 



• Asociatia Sportivil Tenis Club ComAnesti raspun.de pentru veridicitatea, realitatea, 
legalitatea, corectitudinea tuturor documentelor prezentate Consiliului Local Comanesti in 
vederea indeplinirii contractului de asociere. 

VI. FORTA 14AJORA  

Art.lI Prin forta major 5 pdrtile inteleg imprejurarea imprevizibilA si de ncinlaturat care face 
imposibila executarea ohIigaii1or asumate de care oricare parte si care exonereazu 
deraspundere partea care o invocA, cu conditia ca aceasta sit lie lipsit5 de culp5. 

Art.12 (1) Forta majoril apar5 de nispundere partea care o invoca. Forta major are caracter 
bilateral astfel cA fiecare dintre pArti, in caz de foitA majork poate renunta la executarea in 
continuare a contractului, PentrU ca forta majorAs inlature nispunderea, partea care o invocA 
este obligata: 
a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forta majord in termen de I zi de la 
apari(ie; 
b) SA comunice in seris partenetului contractual, in termen de 5 zile de la aparitie,dovada 
cazului de tbrta majork 
c) sã comunice partcnerului contractual in seris cazul de forta major in term -en de I zi de la 
aparitie; 
d) s5 comunice in scris partenerului contractual, in termen de 5 zile de la aparitie, dovada 
cazului de form. majora; 

(2) Toate comun lain le Sc vor face in scris. jar tennenele de comunicare mai sus mentionate 
vor curge de la data Wadi la cunotinta: 

(3) Daea forta majoril depaseste o durata de 5 zile, liecare parte poate s5 renunte la 
executarea contractului in eontinuare rar s poatA eere despagu.biri de la eealaltA. 

Art.13 Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil si de neinlAturat care ia nastere din 
naturk ffipta omului si care exclude culpa partii care II invoca. Cazul tbrtuit ca si lorta majorii 
este exenorator de rilspundere. 

V. 	LITIGII 

Art. 14 Eventualcle litigii care s-ar ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionatc pe 
cale amiabilk jar dadi pArtile nu cad de acord, or Ii solutionate de instantele de judecata 
competente. 

Contractul a thst incheiat, astazi 	 in 2 exemplate originale, eate unul pentru 
liecare parte contractanta . 

ContrasemneazA 
Secretar, 

jurist Daniela ChirilA 


