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AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

HOTĂRÂRE
privind stabilirea unor măsuri în vederea încetării calității de asociat a UAT - Județul Gorj în cadrul
Asociației Clubul Sportiv PANDURII-LIGNITUL Tg-Jiu
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Având în vedere:
-Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;
-Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre;
-Raportul de avizare al Comisiei juridice și administrație publică;
-Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe;
-Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism;
-Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 98/29.11.2013 privind stabilirea unor măsuri în vederea dobândirii
calității de asociat a Județului Gorj în cadrul Asociației ”Clubul Sportiv Pandurii - Lignitul Târgu-Jiu”;
-Prevederile Art. 11, alin. 1, lit.a din Statutul Asociației ”Clubul Sportiv Pandurii - Lignitul Târgu-Jiu”;
-Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. (1) Se aprobă retragerea UAT - Județul Gorj, prin Consiliul Judeţean Gorj, din Asociația Clubul Sportiv
PANDURII-LIGNITUL Tg-Jiu, persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, cu structură monosportivă
(fotbal).
(2) Prezenta hotărâre are valoare de act juridic unilateral, supus notificării organului de conducere al Asociațiției
Clubul Sportiv PANDURII-LIGNITUL Tg-Jiu, ale cărui efecte juridice vizează încetarea calității de asociat.
Art. 2 Se mandatează Președintele Consiliului Județean Gorj, în calitate de reprezentant în Adunarea Generală a
Asociaţilor, să susțină în cadrul organului de conducere al structurii asociative sportive realizarea formalităților
de încetare a calității de asociat a UAT - Județul Gorj, prin Consiliul Judeţean Gorj, în cadrul Asociației Clubul
Sportiv PANDURII-LIGNITUL Tg-Jiu.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Asociației Clubul Sportiv PANDURII-LIGNITUL Tg-Jiu și Instituției
Prefectului – Județul Gorj.
PREȘEDINTE,
Popescu Cosmin-Mihai

Nr. _______
Adoptată în ședința din _________2020
Cu un număr de ______ voturi
Din numărul consilierilor județeni

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea încetării calității de asociat a UAT Județul Gorj în cadrul Asociației Clubul Sportiv PANDURII-LIGNITUL Tg-Jiu
Dobândirea calității de membru asociat a U.A.T. - Județul Gorj în Asociația „Clubul Sportiv Pandurii - Lignitul
Târgu-Jiu” a fost rezultatul manifestării de voință a autorității deliberative a Județului Gorj exprimate prin
Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 98/29.11.2013.
Partciparea UAT – Județul Gorj, în calitate de membru asociat aderent, la Asociația „Clubul Sportiv Pandurii Lignitul Târgu-Jiu” a fost justificată prin rațiuni de interes public legitim ce au vizat exclusiv finanțarea unor
programe de promovare a sportului la nivelul județului, în concret a activității Centrului de copii și juniori din
cadrul asociației, în vederea asigurării condițiilor de pregătire a copiilor și tinerilor sportivi din județ.
Astfel, între Consiliul Județean Gorj și Asociația ”Clubul Sportiv Panduri - Lignitul Târgu-Jiu” au fost încheiate
anual în perioada 2014-2016 contracte de finanțare, având ca obiect „finanțarea Centrului de Copii și Juniori din
cadrul Asociației ”Clubul Sportiv Panduri - Lignitul Târgu-Jiu”, în vederea asigurării condițiilor de pregătire a
copiilor și tinerilor din județ și participarea acestora în competițiile oficiale ale Federației Române de Fotbal și
Asociației Județene de Fotbal Gorj”.
Regimul de gestionare și control a sumelor acordate la plată și primite de asociație din partea Județului Gorj era
stabilit pe baza unor contracte anuale încheiate între Județul Gorj și Asociația „Clubul Sportiv Pandurii - Lignitul
Târgu-Jiu”, iar potrivit Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare,
prevederile contractelor aveau putere deplină pentru cele două părți, constituindu-se în norme cu caracter tehnic,
financiar și administrativ.
Acordarea la plată a sumelor aferente contractelor de finanțare s-a circumscris, fără echivoc, competențelor de
finanțare stabilite în sarcina consiliilor județene prin Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, în vigoare
la data acordării sumelor de la bugetul local în perioada 2014-2016, respectiv:
- art. 181, lit. b), cu modificările și completările aduse prin O.U.G. nr. 58/2014, ”prin hotărâre a consiliului
local /consiliului județean, se pot repartiza sume din bugetul local pentru : (…) susținerea activității
cluburilor sportive locale, în baza contractelor de finanțare a programelor sportive ale acestora (…)” ;
- art. 69, alin. (1) ”se asigură pe bază de contracte încheiate între structurile sportive respective și organele
administrației publice centrale sau locale, după caz”;
- art. 69, alin. (2) ”contractul va cuprinde prevederi cu privire la: obiectul și volumul activităților specifice
(…) suma stabilită pentru finanțare programelor, defalcată pe obiective, activități și naturi de cheltuieli,
obligațiile și responsabilitățile părților. Regimul de gestionare a sumelor astfel primite și controlul financiar
se fac în condițiile legii”.
Realizându-se acest cadru legal de finanțare, în baza obligațiilor contractuale asumate, Asociația ”Clubul Sportiv
Pandurii - Lignitul Târgu-Jiu” avea obligația de a justifica sumele primite de la bugetul local, sumele
nejustificate prin documente și în termenele convenite prin contracte, urmând să fie restituite Consiliului
Județean Gorj, la care se adăugau penalități calculate potrivit regulilor aplicabile sumelor cu natura juridică de
credite bugetare, impuse și agreate de structurile de auditare externă, din cadrul Curții de Conturi a României (a
se observa prevederile art. 69, alin. 2, ultima teză din Legea nr. 69/2000, potrivit cărora regimul de gestionare a
sumelor primite de la bugetele locale și controlul financiar al acestora se fac în condițiile legii, în speță a legii
finanțelor publice locale).

Prin urmare, ne-am aflat în prezența unor contracte anuale de finanțare nerambursabilă, cu executare succesivă,
acordarea la plată și, implicit, exigibilitatea sumelor corespunzătoare tranșelor trimestriale stabilite fiind
condiționată de justificarea în termenele contractuale a sumelor repartizate, prin raportare exclusivă la
destinațiile contractuale.
În condițiile neîndeplinirii culpabile dovedite de către asociație a contractelor de finanțare anterioare (20142016), în contextul în care prin această conduită contractuală s-a considerat că asociația sportivă nu manifestă
interes în realizarea scopului și obiectivelor pentru care a fost înființată potrivit art. 5 din Statutul Asociației,
Consiliul Județean Gorj nu a mai considerat oportun să inițieze proiecte anuale de hotărâre privind plata
cotizației către Asociația ”Clubul Sportiv PANDURII-LIGNITUL Târgu-Jiu”.
Pe fondul lipsei de interes manifestate de către Asociația ”Clubul Sportiv PANDURII-LIGNITUL Târgu-Jiu”
cu privire la continuarea programelor de finanțare a Centrului de Copii și Juniori din cadrul Asociației, se
constată că scopul avut în vedere de către Consiliul Județean Gorj la data realizării formalităților de aderare la
Asociație ce viza exclusiv finanțarea Centrului Copii și Juniori nu a fost atins.
În conformitate cu art. 11, alin. 1, lit.a din Statutul Asociației, încetarea calității de asociat poate interveni prin
renunțare în temeiul hotărârii oranului competent al persoanei juridice asociate, în speță Consiliul Județean Gorj,
în calitate de autoritate deliberativă a UAT – Județul Gorj, persoană juridică de drept public, act unilateral ce
reprezintă manifestarea de voință a asociatului.
Reținând că adrearea UAT – Județul Gorj, în anul 2013, la Asociația ”Clubul Sportiv PANDURII-LIGNITUL
Târgu-Jiu” s-a realizat în baza unei hotărâri a Consiliului Județean Gorj, ce a determinat în mod concret limitele
implicării în activitatea Asociației, corespunzător scopului și obiectivelor Asociației, menținerea calității de
asociat, pe fondul retragerii sau intenției de retragere a unor asociați, nu se mai justifică.
În aceste condiții, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care se propune, în esență, retragerea UAT Județul Gorj, prin Consiliul Judeţean Gorj, din Asociația Clubul Sportiv PANDURII-LIGNITUL Tg-Jiu, act ce
are valoare de act juridic unilateral, supus notificării organului de conducere al Asociațiției Clubul Sportiv
PANDURII-LIGNITUL Tg-Jiu, ale cărui efecte juridice vizează încetarea calității de asociat.
Față de cele expuse, solicit adoptarea proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea încetării
calității de asociat a UAT - Județul Gorj în cadrul Asociației Clubul Sportiv PANDURII-LIGNITUL Tg-Jiu, în
forma prezentată.

INIȚIATOR,
PREȘEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea încetării calității de
asociat a UAT - Județul Gorj în cadrul Asociației Clubul Sportiv PANDURIILIGNITUL Tg-Jiu
Prin proiectul de hotărâre se propune stabilirea unor măsuri în vederea încetării calității de
asociat a UAT - Județul Gorj în cadrul Asociației Clubul Sportiv PANDURII-LIGNITUL TgJiu.
Partciparea UAT – Județul Gorj, în calitate de membru asociat aderent, la Asociația „Clubul
Sportiv Pandurii - Lignitul Târgu-Jiu” a fost justificată prin rațiuni de interes public legitim ce
au vizat exclusiv finanțarea unor programe de promovare a sportului la nivelul județului, în
concret a activității Centrului de copii și juniori din cadrul asociației, în vederea asigurării
condițiilor de pregătire a copiilor și tinerilor sportivi din județ.
Începând cu anul 2017, Consiliul Județean Gorj nu a mai considerat oportun să inițieze proiecte
anuale de hotărâre privind plata cotizației către Asociația ”Clubul Sportiv PANDURIILIGNITUL Târgu-Jiu”, pe fondul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile
dovedite de către asociație a obligațiilor asumate prin contractele de finanțare anterioare (20142016), în contextul în care, prin această conduită contractuală, s-a considerat că asociația
sportivă nu manifestă interes în realizarea scopului și obiectivelor pentru care a fost înființată
potrivit art. 5 din Statutul Asociației.
În condițiile în care adrearea UAT – Județul Gorj, în anul 2013, la Asociația ”Clubul Sportiv
PANDURII-LIGNITUL Târgu-Jiu” s-a realizat în baza unei hotărâri a Consiliului Județean
Gorj, ce a determinat în mod concret limitele implicării în activitatea Asociației, corespunzător
scopului și obiectivelor Asociației, iar menținerea calității de asociat, pe fondul retragerii sau
intenției de retragere a unor asociați, nu se mai justifică, având în vedere și prevederile art. 11,
alin. 1, lit.a din Statutul Asociației, potrivit cărora încetarea calității de asociat poate interveni
prin renunțare în temeiul hotărârii oranului competent al persoanei juridice asociate, ca act
unilateral ce reprezintă manifestarea de voință a asociatului, considerăm că proiectul de
hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

DIRECTOR EXECUTIV,
COSTEL MARCĂU

