
ROMÂNIA   
JUDEŢULGORJ         
CONSILIUL JUDEŢEAN  

PROIECT, 
AVIZAT 

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
CRISTINA-ELENA  RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

H O T Ă R Â R E  

privind încheierea unui contract de finanțare între Judeţul Gorj şi Asociaţia Județeană de Box Gorj 

în vederea acordării unui sprijin financiar pentru organizarea ”Campionatului Național de Box Juniori 2017” 

 

Consiliul Judeţean Gorj: 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

 Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia juridică și dezvoltarea capacității 

administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj și Direcţia tehnico-

economică, dezvoltare regională şi relaţii externe; 

 Prevederile art. 91, alin. (5), lit. a), pct. 5 și pct. 6 și art. 91, alin. (6), lit. a) din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Prevederile art. 3, alin. (1) și art. 34, alin. (5), art. 69 și art. 72, lit. a) din Legea educației fizice și 

sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare; 

 Adresa Asociației Județene de Box Gorj, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 9292 din 

26.07.2017, prin care se solicită acordarea unui sprijin financiar din partea Consiliului Județean 

Gorj pentru organizarea, în Municipiul Târgu Jiu, a Campionatului Național de Box Juniori 2017. 

 

art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.   (1) Se aprobă încheierea contractului de finanțare între Judeţul Gorj şi Asociaţia Județeană de Box 

Gorj, în vederea acordării unui sprijin financiar pentru organizarea, în Municipiul Târgu Jiu, a 

Campionatului Național de Box Juniori 2017, în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

(2) Se împuternicește domnul Cosmin-Mihai Popescu – Președinte al Consiliului Judeţean Gorj 

pentru a semna Contractul de finanțare prevăzut la alineatul 1. 

Art.2.  (1)Valoarea totală a sprijinului financiar prevăzut la art. 1 este de 10.000 lei. 

(2) Se aprobă plata de către Județul Gorj a sprijinului financiar în cuantum de 10.000 lei, 

reprezentând valoarea sprijinului financiar prevăzut la art. 1, către Asociația Județeană de Box Gorj. 

Art.3. Plata sumei prevăzute la art. 2 se realizează din bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2017, și 

va fi utilizată exclusiv de către Asociația Județeană de Box Gorj pentru organizarea, în Municipiul Târgu 

Jiu, a Campionatului Național de Box Juniori 2017, în baza contractului de finanțare, încheiat între UAT-

Judeţul Gorj şi Asociaţia Județeană de Box Gorj, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din hotărâre. 

Art.4.  Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Gorj și Asociația Județeană de Box Gorj 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 

PREŞEDINTE, 
Cosmin-Mihai Popescu 

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 

 

 

Nr.____________ 

Adoptată în şedinţa din _______2017 

cu un număr de ______ voturi din  

totalul număr de consilieri. 



 
                                                               
  

 

 

U.A.T. – JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
 

Anexă la Proiectul de H.C.J. nr._____din _____2017 
 

                                                                                             

CONTRACT DE FINANȚARE 

Nr. ________din ___________2017 

 

CAP. I. PĂRȚILE  

U.A.T. - Județul Gorj, persoană de drept public, cu sediul în localitatea Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 

2-4, Județul Gorj, tel. 0253.214.006, fax. 0253.212.023 și cod fiscal 4956057, reprezentată prin Cosmin-

Mihai Popescu, în calitate de Președinte, denumită în continuare instituție finanțator,  

 

și 

 

Asociația Județeană de Box Gorj, cu sediul în localitatea Târgu-Jiu, strada Lotrului, nr. 7A, Județul 

Gorj, tel/fax 0253.217165, certificat de identitate sportivă nr. ___________, cont de virament nr. 

_______________, deschis la ________, cod fiscal 15499902/11.06.2003, reprezentată prin 

___________, în calitate de Președinte, denumită în continuare beneficiar, 

  

au convenit încheierea prezentului Contract de finanțare. 

 

CAP. II. OBIECTUL ȘI VALOAREA CONTRACTULUI 

Art.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea unui sprijin financiar Asociației Județene de Box 

Gorj, pentru organizarea Campionatului Național de Box Juniori 2017. 
 

Art. 2. U.A.T. - Județul Gorj, în calitate de instituție finanțatoare va asigura un sprijin financiar, în sumă 

de 10.000 lei, pentru organizarea Campionatului Național de Box Juniori 2017, ce se va desfășura în 

perioada 07-13 august 2017. Suma de 10.000 lei va fi repartizată până la data de 07.08.2017. 

 

CAP. III. DURATA CONTRACTULUI 

Art. 3. Prezentul contract de finanțare intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este 

valabil până la data de 31.08.2017.  

 

CAP. IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

Art. 4. Asociația Județeană de Box Gorj, are următoarele drepturi și obligații: 

a) să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru organizarea Campionatului Național de Box 

Juniori 2017, pentru finanțarea cheltuielilor aferente acțiunilor/activităților, potrivit destinației 

stabilite prin contract și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare; 

b) să permită organelor delegate de instituția finanțatoare și organelor de control abilitate ale statului 

să efectueze verificarea privind modul de utilizare a sprijinului financiar acordat prevăzut la art. 2; 

c) să promoveze instituția finanțatoare, respectiv imaginea Județului Gorj în cadrul 

acțiunilor/activităților desfășurate/organizate; 

d) să promoveze spiritul de fairplay, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea 

violenței și dopajului în cadrul acțiunilor finanțate potrivit prezentului contract; 

e) să transmită instituției finanțatoare documente privind justificarea sumei încasate de la bugetul 

Județului Gorj, însoțit de copii certificate pentru conformitate cu originalul, ale documentelor 

justificative de utilizare a sumei respective și/sau după extrase de cont pentru suma alocată și 

neutilizată; 

f) să restituie, în situația nerespectării dispozițiilor legale și a prevederilor prezentului acord de 

parteneriat, în termen de maxim 15 zile de la data comunicării somației de plată din partea 

autorității finanțatoare, sumele primite, precum și penalitățile aferente acestora, calculate potrivit 

dispozițiilor legale în vigoare; 

g) să respecte procedurile legale de utilizare a sumei repartizate conform actelor normative în vigoare; 

h) să respecte prevederile actului constitutiv și ale statutului propriu; 



 
                                                               
  

 

i) să întocmească și să transmită instituției finanțatoare, în termen de 15 zile calendaristice de la data 

încheierii Campionatului Național de Box Juniori 2017, raportul de justificare a sumei încasate de 

la bugetul Județului Gorj, însoțit de documente justificative legale (OP-uri, extrase de cont, facturi 

fiscale, chitanțe și bonuri fiscale, referate de justificare şi alte documente specifice cheltuielilor 

efectuate, conform legislației în vigoare). 

 

Art. 5. Instituția finanțatoare are următoarele drepturi și obligații: 
a) să supravegheze și să controleze modul de utilizare a sumei alocate, precum și modul de respectare 

a dispozițiilor legale și prevederilor contractuale; 

b) să plătească suma prevăzută la art. 2, respectiv 10.000 lei, către Asociația Județeană de Box Gorj; 

c) în cazul în care Asociația Județeană de Box Gorj nu respectă prevederile prezentului contract de 

finanțare, Județul Gorj, prin autoritatea finanțatoare Consiliul Județean Gorj, are dreptul de a 

solicita restituirea sumei acordate, cu penalitățile aferente, calculate conform legislației incidente. 

 

CAP. V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ ȘI FORȚĂ MAJORĂ 

Art. 6. (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul 

contract de finanțare, partea în culpă răspunde, în condițiile prezentului acord și ale dispozițiilor legale 

în vigoare. 

 (2) Sumele nejustificate prin documente și în termenele convenite prin prezentul contract de 

finanțare, se vor restitui UAT-Județul Gorj, la care se vor adăuga 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.  

Art. 7. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii.  

 

CAP. VI. LITIGII 

Art. 8. Divergențele care pot să apară între părți, pe parcursul derulării prezentului contract de 

finanțare, vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situația în care aceasta nu s-a realizat, 

partea nemulțumită se poate adresa instanței de judecată competente, în condițiile legii.  

 

CAP. VII. DISPOZIȚII FINALE 

Art. 9. Regimul de gestionare a sumei alocate și controlul financiar se realizează în condițiile legii. 

Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, efectuate în baza prezentului contract de 

finanțare, se fac potrivit prevederilor legale în vigoare și normelor privind finanțele publice. 

Art. 10. Organele de control abilitate pot exercita controlul financiar asupra derulării activităților non 

profit, finanțate din fonduri publice.  

Art. 11. Prevederile contractului de parteneriat au putere deplină pentru părți și se constituie în norme 

cu caracter tehnic, financiar și administrativ.  

Art. 12. Modificarea clauzelor prezentului contract de finanțare se poate face numai cu acordul părților 

și se consemnează într-un act adițional.  

Art. 13. Anexa privind natura cheltuielilor, ce vor fi finanțate de către U.A.T.-Județul Gorj face parte 

integrantă din prezentul contract. 

Art. 14. Prezentul contract se încheie în 3 (trei) exemplare, dintre care: 2 (două) exemplare pentru 

instituție și un exemplar pentru structura sportivă.  

 

Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Gorj 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

 

 

 

Târgu - Jiu 

Data _______ 

Asociația Județeană de Box Gorj 

 

 

PRESEDINTE, 

_____________ 

 

 

 

Târgu - Jiu 

Data________ 

    

 
PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

 
CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 



 
                                                               
  

 

Anexa la Contractul de finanțare nr. _____din _______2017 
  

Categorii de CHELTUIELI ELIGIBILE finanțate de U.A.T.-Județul Gorj  

Nr. 

Crt. 

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR 
VALOARE 

 (lei cu TVA)  

I CAPITOLUL I - Cheltuieli de transport   
1.1. Transportul participanților la acțiunile/competițiile sportive organizate în 

țară/străinătate 

0,00 

1.2. Transportul participanților la acțiunile de pregătire sportivă în țară/străinătate 0,00 
  TOTAL CAPITOL I  0,00 

II CAPITOLUL II - Cheltuieli cazare 

 2.1. Cazare participanți la acțiunile/competițiile sportive în țară/străinătate 0,00 
2.2. Cazare participanți la acțiunile de pregătire sportivă în țară/străinătate 0,00 

  TOTAL CAPITOL II  0,00 

III CAPITOLUL III - Cheltuieli de masă 

 3.1. Acțiuni/competiții sportive interne 0,00 
3.2. Acțiuni de pregătire sportivă desfășurate în țară/străinătate 0,00 
3.3. Competiții sportive și alte acțiuni sportive internaționale 0,00 

  TOTAL CAPITOL III 0,00 
IV CAPITOLUL IV - Cheltuieli privind alimentația de efort  
4.1. Alimentație de efort 0,00 

  TOTAL CAPITOL IV 0,00 

V 

CAPITOLUL V - Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor și a altor 

persoane   

5.1. Competiții sportive internaționale 0,00 
5.2. Competiții sportive interne 0,00 

  TOTAL CAPITOL V 0,00 

VI 
CAPITOLUL VI - Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor și 

a echipamentului sportiv și a altor bunuri   

6.1. Asigurări sportivi pentru accidente 0,00 
6.2. Asigurarea materialelor și echipamentelor sportive 0,00 

  TOTAL CAPITOL VI 0,00 

VII 

CAPITOLUL VIII - Cheltuieli pentru achiziționare materiale și echipament 

sportiv   

7.1. Achiziționare instalații și materiale sportive 0,00 
7.2. Achiziționare echipament sportiv de pregătire, competiție, reprezentare etc. 0,00 

  TOTAL CAPITOL VII 0,00 
VIII CAPITOLUL VIII - Cheltuieli medicale și pentru controlul doping   

8.1. Achiziționare vitamine, medicamente și susținătoare de efort 0,00 
8.2. Vize medicale și alte servicii medicale 0,00 

  TOTAL CAPITOL VIII 0,00 
IX CAPITOLUL IX - Alte cheltuieli   

9.1. Taxe de înscriere și/sau participare la acțiuni/competiții sportive 0,00 
9.2. Obținere vize de intrare în țările în care au loc acțiunile/competițiile sportive 0,00 

  TOTAL CAPITOL IX 0,00 
X CAPITOLUL X - Premii, indemnizații sportive, prime și alte drepturi   

10.1. Premii 0,00 
10.2. Indemnizații sportive 0,00 
10.3. Prime și alte drepturi 0,00 
  TOTAL CAPITOL X 0,00 

XI CAPITOLUL XI – Indemnizații de arbitraj   

11.1. Indemnizații sportive de arbitraj  10.000 

 TOTAL CAPITOL X 10.000 

  TOTAL GENERAL  10.000 
 

Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Gorj 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

 

 

 

Târgu - Jiu 

Data _______ 

Asociația Județeană de Box Gorj 

 

PRESEDINTE, 

___________ 

 

 

 

 

Târgu - Jiu 
Data________ 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

 

CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de finanțare între Judeţul Gorj şi Asociaţia Judeţeană de Box Gorj în 

vederea acordării unui sprijin financiar pentru organizarea ”Campionatului Național de Box Juniori 2017” 

 

Asociaţia Judeţeană de Box Gorj este organizată şi funcţionează potrivit Legii educaţiei fizice şi sportului 

nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ca persoană juridică de drept privat,  autonomă, 

neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial, fiind singura autorizată pe ramura de box să 

organizeze activitatea specifică în Judeţul Gorj. 

 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 9292 din 26.07.2017, Asociația Județeană de 

Box Gorj, a solicitat acordarea unui sprijin financiar în vederea organizării în perioada 07-13 august 2017, 

în Municipiul Târgu Jiu, a ”Campionatului Național de Box Juniori 2017. Prin adresa mai sus menționată, 

Asociația Județeană de Box Gorj solicită Consiliului Județean Gorj acordarea unui sprijin financiar în 

valoare de 10.000 lei. 

 

Prin raportare la statutul juridic al asociației, sprijinul financiar se încadrează, din punct de vedere al 

condițiilor de legalitate, în dispozițiile art. 69 și art. 72, lit. a) din Legea educației fizice şi sportului nr. 

69/2000, care permit autorităților locale să finanțeze din bugetele proprii proiecte sportive, pe bază de 

convenții încheiate cu structurile sportive respective, care să cuprindă prevederi cu privire la: obiectul şi 

volumul activităților specifice, suma stabilită pentru finanțarea programelor, defalcată pe obiective, 

activități şi naturi de cheltuieli, obligațiile şi responsabilitățile părților. Regimul de gestionare a sumelor 

astfel primite şi controlul financiar se fac în condițiile legii. 

 

Luând în considerare atribuțiile Consiliului Județean Gorj, stabilite prin Legea educației fizice și sportului, 

considerăm că este motivată, sub aspectul îndeplinirii cerințelor de oportunitate, acordarea sprijinului 

financiar pentru organizarea, la Târgu Jiu, a Campionatului Național de Box Juniori 2017, instituția 

noastră participând astfel activ la atingerea scopului declarat al Asociaţiei Judeţene de Box Gorj. 

 

Prin semnarea contractului de finanțare, Judeţul Gorj se obligă să acorde un sprijin financiar, în sumă de 

10.000 lei, pentru organizarea în Municipiul Târgu Jiu, a Campionatului Național de Box Juniori 2017, 

Suma de 10.000 lei, va fi virată în contul Asociaţiei Judeţene de Box Gorj, într-o singură tranșă. 

 

Asociaţia Judeţeană de Box Gorj se angajează să prezinte instituției finanțatoare (Județul Gorj) un raport, 

în termen de 15 zile de la finalizarea activităţilor prevăzute a fi desfășurate în cadrul Campionatului 

Național de Box Juniori 2017, care trebuie să reflecte efectuarea plăților din suma acordată de către 

Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, însoțit de documentele justificative legale (OP-uri, extrase de 

cont, facturi fiscale, chitanțe și bonuri fiscale, referate de justificare şi alte documente specifice 

cheltuielilor efectuate, conform legislației în vigoare). 

 

Faţă de aceste motive, propun adoptarea proiectului de hotărâre privind încheierea unui contract de 

finanțare între Judeţul Gorj şi Asociaţia Judeţeană de Box Gorj, în vederea acordării unui sprijin financiar 

pentru organizarea Campionatului Național de Box Juniori 2017, în forma prezentată. 

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL GORJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe  
Direcţia juridică și dezvoltarea capacității administrative  

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de finanțare între Judeţul Gorj şi Asociaţia Judeţeană de Box Gorj în vederea 
acordării unui sprijin financiar pentru organizarea ”Campionatului Național de Box Juniori 2017” 

 

 
Prin proiectul de hotărâre prezentat, se propune Consiliului Judeţean Gorj aprobarea încheierii unui contract de finanțare cu 
Asociaţia Judeţeană de Box Gorj, în vederea acordării unui sprijin financiar pentru organizarea, în Municipiul Târgu Jiu, a 
Campionatului Național de Box Juniori 2017. 
 
Temeiul legal la întocmirea proiectului de hotărâre supus spre dezbatere şi aprobare îl constituie: 

- prevederile art. 91, alin. (5), lit. a), pct. 5 și pct. 6 și art. 91, alin. (6), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 3, alin. (1) și art. 34, alin. (5), art. 69 și art. 72, lit. a) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, 

cu modificările și completările ulterioare. 
 
Asociaţia Judeţeană de Box Gorj este organizată şi funcționează potrivit Legii educației fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, ca persoană juridică de drept privat,  autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop 
patrimonial, fiind singura autorizată pe ramura de box să organizeze activitatea specifică în Județul Gorj. 
 
Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 9292 din 26.07.2017, Asociația Județeană de Box Gorj, a solicitat 
acordarea unui sprijin financiar în vederea organizării în perioada 07-13 august 2017, în Municipiul Târgu Jiu, a ”Campionatului 
Național de Box Juniori 2017”. Prin adresa mai sus menționată, Asociația Județeană de Box Gorj solicită Consiliului Județean 
Gorj acordarea unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei, reprezentând cheltuieli de arbitraj, cheltuieli eligibile potrivit 
prevederilor H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările 
ulterioare.   
 
Prin raportare la statutul juridic al asociației, asigurarea unui sprijin financiar, din punct de vedere al condițiilor de legalitate, în 
dispozițiile art. 69 și art. 72, lit. a) din Legea educației fizice şi sportului nr. 69/2000, care permit autorităților locale să finanțeze 
din bugetele proprii proiecte sportive, pe bază de convenții încheiate cu structurile sportive respective, care să cuprindă 
prevederi cu privire la: obiectul şi volumul activităților specifice, suma stabilită pentru finanțarea programelor, defalcată pe 
obiective, activități și naturi de cheltuieli, obligațiile și responsabilitățile părților. Regimul de gestionare a sumelor astfel primite şi 
controlul financiar se fac în condițiile legii. 
 
Luând în considerare atribuțiile Consiliului Județean Gorj, stabilite prin Legea educației fizice și sportului, considerăm că este 
motivată acordarea sprijinului financiar pentru organizarea Campionatului Național de Box Juniori 2017, în Municipiul Târgu Jiu, 
instituția noastră participând astfel activ la atingerea scopului declarat al Asociaţiei Judeţene de Box Gorj. 
 
Prin semnarea contractului de finanțare, Judeţul Gorj se obligă să asigure un sprijin financiar pentru organizarea Campionatului 
Național de Box Juniori 2017, în valoare de 10.000 lei.  
 
Asociația Judeţeană de Box Gorj va prezenta instituției finanțatoare un raport, în termen de 15 zile de la finalizarea 
Campionatului Național de Box Juniori 2017, care trebuie să reflecte efectuarea plăților din suma acordată de către Județul Gorj, 
prin Consiliul Județean Gorj, însoțit de documentele justificative legale (OP-uri, extrase de cont, facturi fiscale, chitanțe și bonuri 
fiscale, referate de justificare şi alte documente specifice cheltuielilor efectuate, conform legislației în vigoare). 
 
Faţă de cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de finanțare între Judeţul Gorj şi 
Asociaţia Judeţeană de Box Gorj, în vederea acordării unui sprijin financiar pentru organizarea Campionatului Național de Box 
Juniori 2017 este întocmit cu respectarea condițiilor legale de fond şi formă, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în 
forma prezentată. 
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