ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL -

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău
cu Asociația Sportivă Fotbal Club Galactic Buzău în vederea finanțării și
realizării în comun a proiectului de interes public local a VI-a ediție a Trofeului
"Buzăul Sportiv" de iarnă, 21 - 23 decembrie 2017

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.
559/CLM/28.11.2017, prin care se propune aprobarea cooperării Consiliului
Local al Municipiului Buzău cu Asociația Sportivă Fotbal Club Galactic Buzău în
vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local a VIa ediție a Trofeului "Buzăul Sportiv" de iarnă, 21 - 23 decembrie 2017;
- raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare
Interinstituţională, înregistrat sub nr. 31.608/28.11.2017;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, activităţi social-culturale,
culte, familie şi protecţie copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- adresa clubului sportiv Fotbal Club Galactic Buzău prin care solicită
sprijinul în vederea organizării celei de a V-a ediție a Trofeului "Buzăul Sportiv"
de iarnă, 21 - 23 decembrie 2017, înregistrată sub nr. 33.256/11.12.2017;
- documentația întocmită potrivit prevederilor art. 3 din Dispoziția pentru
aprobarea ghidului solicitantului pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul
local al muncipiului Buzău a proiectelor de interes local nr. 628/03.05.2017,
înregistrată sub nr. 33.201/11.12.2017;
- Hotărârea nr. 33.251/11.12.2017 a Comisiei pentru evaluarea proiectelor
pentru atribuirea contractelor privind finanţarea nerambursabilă din bugetul
municipiului Buzău, alocată pentru activităţi nonprofit de interes local, constituită
prin Dispoziţia nr. 627/03.05.2017;
- prevederile art. 3, alin. (2) din Legea nr. 350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit
de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. e), alin. (7), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. f) şi
art. 115, alin. (1), lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.– Se aprobă cooperarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
cu Asociația Sportivă Fotbal Club Galactic Buzău în vederea finanțării și
realizării în comun a proiectului de interes public local a VI-a ediție a Trofeului
"Buzăul Sportiv" de iarnă, 21 - 23 decembrie 2017.
Art. 2.– Se alocă, pentru finanțarea și realizarea în comun a proiectului
prevăzut la art. 1, suma de 39.600 lei din bugetul municipiului Buzău pe anul
2017, de la lit. d) ALTE SERVICII ÎN DOMENIILE CULTURII, RECREERII ŞI
RELIGIEI, d.1. Proiecte/ programe/acţiuni proprii /în cooperare, d. 1.2. Alte
acţiuni, programe, proiecte prevăzut în Anexa nr. 4 B la Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Buzău nr. 51/2017, cu rectificările ulterioare.
Art. 3.– Se aprobă contractul de finanțare prezentat în Anexa care face
parte din prezenta hotărâre.
Art. 4.– Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse
Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională şi Serviciul
Financiar-Contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Alexandru Mihai

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 18 decembrie 2017
Nr. 348
Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău
în şedinţa din data de 18 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 45,
alin. (2), lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
şi actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru, 1 abţinere şi --- voturi împotrivă,
din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR Nr. 559/CLM/28.11.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al
Municipiului Buzău cu Asociația Sportivă Fotbal Club Galactic Buzău în vederea
finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local a VI-a ediție
a Trofeului "Buzăul Sportiv de iarnă, 21 - 23 decembrie 2017
Prevederile art. 36, alin. (2), lit. e) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, stabilesc atribuţiile
privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern ale consiliului local
iar la alin. (7), lit. a) se stipulează că în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.
(2), lit. e), consiliul local hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea
cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în
comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.
Dispoziția pentru aprobarea ghidului solicitantului pentru finanțarea
nerambursabilă din bugetul local al muncipiului Buzău a proiectelor de interes
local nr. 628/03.05.2017 prevede documentația care trebuie întocmită pentru
obținerea de fonduri nerambursabile din bugetul local al municipiului.
Prin Hotărârea nr. 33.251/11.12.2017, Comisia pentru evaluarea proiectelor
pentru atribuirea contractelor privind finanţarea nerambursabilă din bugetul
municipiului Buzău, alocată pentru activităţi nonprofit de interes local, constituită
prin Dispoziţia nr. 627/03.05.2017 a fost făcută evaluarea potrivit criteriilor
legale și ale criteriilor stabilite de autoritatea finanțatoare.
Trofeul "Buzăul Sportiv" de iarnă, 21 - 23 decembrie 2017 este o întrecere
dedicată fotbalului juvenil, va fi găzduit de bazele sportive Calcetto și Galactic
Club din vecinătatea stedionului Gloria. Întrecerea nu are doar caracter sportivcompetitiv, ci și rol educațional în formarea participanților. În paralel, în cadrul
evenimentului va avea loc și o competiție amicală de old-boys, cu participarea a
trei echipe din Buzău, formate din fotbaliști ai echipelor locale, precum și una
din afara județului, alcătuită din jucători reprezentativi pentru fotbalul românesc
și jurnaliști sportivi ai publicațiilor naționale.
Având în vedere cererea Asociaţiei Sportive Fotbal Club Galactic Buzău
prin care solicită sprijin în vederea finanțării și realizării în comun a celei de a
VI-a ediție a Trofeului "Buzăul Sportiv" de iarnă, 21 - 23 decembrie 2017 și
raportul serviciului de specialitate, propun aprobarea proiectului de hotărâre
anexat, în forma şi conţinutul prezentat.
PRIMAR,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- Serviciului Resurse Umane, Prognoză,
Organizare şi Cooperare Interinstituţională Nr. 31.608/28.11.2017
RAPORT
privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău
cu Asociația Sportivă Fotbal Club Galactic Buzău în vederea finanțării și
realizării în comun a proiectului de interes public local a V-a ediție a Trofeului
"Buzăul Sportiv", 21 - 23 decembrie 2017
Prevederile art. 36, alin. (2), lit. e) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, stabilesc atribuţiile
privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern ale consiliului local
iar la alin. (7), lit. a) se stipulează că în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.
(2), lit. e), consiliul local hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea
cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în
comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.
Dispoziția pentru aprobarea ghidului solicitantului pentru finanțarea
nerambursabilă din bugetul local al muncipiului Buzău a proiectelor de interes
local nr. 628/03.05.2017 prevede documentația care trebuie întocmită pentru
obținerea de fonduri nerambursabile din bugetul local al municipiului.
Prin Hotărârea nr. 33.251/11.12.2017, Comisia pentru evaluarea
proiectelor pentru atribuirea contractelor privind finanţarea nerambursabilă din
bugetul municipiului Buzău, alocată pentru activităţi nonprofit de interes local,
constituită prin Dispoziţia nr. 627/03.05.2017 a fost făcută evaluarea potrivit
criteriilor legale și ale criteriilor stabilite de autoritatea finanțatoare.
Trofeul "Buzăul Sportiv de iarnă, 21 - 23 decembrie 2017 este o întrecere
dedicată fotbalului juvenil, va fi găzduit de bazele sportive Calcetto și Galactic
Club din vecinătatea stedionului Gloria. Întrecerea nu are doar caracter sportivcompetitiv, ci și rol educațional în formarea participanților. În paralel, în cadrul
evenimentului va avea loc și o competiție amicală de old-boys, cu participarea a
trei echipe din Buzău, formate din fotbaliști ai echipelor locale, precum și una
din afara județului, alcătuită din jucători reprezentativi pentru fotbalul românesc
și jurnaliști sportivi ai publicațiilor naționale.
Față de cele prezentate vă rog să aprobați promovarea pe ordinea de zi a
şedinţei, Consiliului Local al Municipiului Buzău, a proiectului de hotărâre
privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația
Sportivă Fotbal Club Galactic Buzău în vederea finanțării și realizării în comun a
proiectului de interes public local a VI-a ediție a Trofeului "Buzăul Sportiv" de
iarnă, 21 - 23 decembrie 2017.
Întocmit,
Florea Androne

Anexa
la Hotărârea nr. 348 din 18 decembrie 2017
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

CONTRACT nr.
privind finanţarea acţiunilor/activităţilor din cadrul programului
Promovarea sportului de performantă - a VI-a editie a Trofeului "Buzăul Sportiv"
de iarnă, 21 - 23 decembrie 2017
CAP. I
Părţile
Municipiul Buzău, prin Constantin Toma, primar şi Georgeta Cristea,
director executiv, cu sediul în Palatul Comunal, str. Unirii nr. 163,
judeţul/sectorul Buzău, codul fiscal 4233874, cont RO73TREZ16624670259XXXXX deschis
la Trezoreria Municipiului Buzău denumită în continuare autoritatea finanţatoare,
şi
Persoana persoana juridică fără scop patrimonial asociaţie sau fundaţie
constituită conform legii(denumirea) Asociaț ia Sportivă Fotbal Club Galactic Buzău,
cu sediul în localitatea Buzău, str. Unirii, bl. 19, scara B, apartament 15, etaj 3,
judeţul Buzău, telefon 0765 697 212, codul fiscal 19122920, cont
RO48BTRLRONCRT0273768101, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Cristian
Teodorescu, în calitate de preşedinte şi Liliana Ion, denumita în continuare
persoană juridică fără scop patrimonial, în baza dispoziţiilor Legii nr. 350/2005
privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes local,
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 a VI-a ediț ie a Trofeului
"Buzăul Sportiv" de iarnă, 21 - 23 decembrie 2017, prevăzute în anexa nr. 1,
condiţionat de existenţa sumelor necesare în bugetul local.
ART. 2
Instituţia finanţatoare repartizează persoanei juridice fără scop patrimonial
suma de 39.600 lei pentru finanţarea acţiunilor/activităţilor prevăzute la art. 1,
cu respectarea prevederii de la art. 1 referitoare la existenţa sumelor în buget.
Suma poate fi modificată unilateral de către instituţia finaţatoare, fără acordul
beneficiarului, în funcţie de veniturile bugetului local.
CAP. III
Durata contractului
ART. 3
Prezentul contract intra în vigoare la data semnării lui de către părţi şi
este valabil pana la data de 31 decembrie a.c.
CAP. IV
Drepturile şi obligaţiile părţilor
ART. 4
Persoana juridică fără scop patrimonial are următoarele drepturi şi obligaţii:
a) în cazul în care primeşte suma prevăzută la art. 2 să o utilizeze exclusiv
pentru finanţarea cheltuielilor aferente acţiunilor/activităţilor prevăzute în
anexa nr. 1, potrivit destinaţiei stabilite prin contract în anexa nr. 2 şi în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
b) sa realizeze acţiunile/activităţile prevăzute la art. 1, obiectivele şi
indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 3;
c) sa promoveze denumirea instituţiei finanţatoare în cadrul
acţiunilor/activităţilor finanţate prin modalităţile convenite între părţi;
d) sa permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare sa efectueze
controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2;
e) sa contribuie cu minimum 10% din valoarea totală de finanţare a
programului;

f) sa întocmească şi sa transmită instituţiei finanţatoare, la registratură
pentru Serviciul Financiar-Contabil, după fiecare tranşă primită, în termen de 30
zile calendaristice de la data încheierii acţiunilor /activităţilor, raportul
financiar (justificarea sumei primite)însoţit de documentele justificative de
cheltuieli. Pentru acordarea următoarei tranşe este obligatorie justificarea sumei
primite anterior;
g) sa întocmească şi sa transmită instituţiei finanţatoare, la registratură
pentru Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare,Cooperare
Interinstituţională, în termen de 30 zile calendaristice de la data încheierii
acţiunilor/activităţilor, dar nu mai târziu de 10 ianuarie a anului
următor,raportul privind realizarea obiectivului/obiectivelor, după caz, şi a
indicatorilor prevăzuţi în contract(anexa 4 la contract);
h) sa restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a
prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării
somaţiei de plata din partea organului de control, sumele primite, precum şi
penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în
vigoare;
i) sa respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu;
j) sa promoveze spiritul de fair-play, sa întreprindă măsurile necesare pentru
prevenirea şi combaterea violenţei şi consumului de droguri în cadrul acţiunilor
finanţate potrivit prezentului contract.
ART. 5
Instituţia finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii:
a) sa supravegheze şi sa controleze modul de utilizare a sumei repartizate,
precum şi modul de respectare a dispoziţiilor legale;
b) sa plătească suma prevăzută la art. 2, , dacă veniturile bugetare permit,
astfel:
● în avans, 15%, din valoarea contractului/acţiunii/activităţii, după caz;
● în termen de 60 zile calendaristice de la prezentarea documentelor prevăzute
la art. 4 lit. f) ;
c) în cazul în care persoana juridică fără scop patrimonial nu respecta
prevederile prezentului contract, instituţia finanţatoare are dreptul de a
solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virarii sau diminuarea
sumei repartizate, după caz. Inexistenţa veniturilor bugetului local nu atrage
obligaţia de plată pentru instituţia finanţatoare, în acest caz contractul urmează
să nu-şi mai producă efectele.
CAP. V
Răspunderea contractuală
ART. 6
(1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor
asumate prin prezentul contract, partea în culpa răspunde în condiţiile
prezentului contract şi ale dispoziţiilor legale în vigoare.
(2) Pentru nedepunerea în termenul convenit prin prezentul contract a
documentelor prevăzute la art. 4 lit. f), instituţiile finanţatoare au dreptul sa
perceapă penalităţi de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere,
calculate la valoarea avansului acordat sau la suma datorată, după caz.
ART. 7
Forta majoră exonereaza de răspundere partea care o invoca, în condiţiile
legii.
CAP. VI
Litigii
ART. 8
Divergenţele care pot aparea între părţi pe parcursul derulării prezentului
contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabila. În situaţia în care
aceasta nu s-a realizat, partea nemultumita se poate adresa instanţei de judecata
competente, în condiţiile legii.
CAP. VII
Dispoziţii finale
ART. 9
Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituţia finanţatoare şi
controlul financiar se realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate de structura sportiva în baza

prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanţele publice. Curtea de
Conturi are calitatea de a axercita controlul financiar asupra derulării
activităţii nonprofit finaţate din fonduri publice.
ART. 10
Prevederile prezentului contract au putere deplina 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
Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul contract.
ART. 13
Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care doua exemplare
pentru instituţia finanţatoare şi un exemplar pentru persoana fizică sau persoana
juridică fără scop patrimonial.
Municipiul Buzău
Primar,

Persoană juridică
Preşedinte/director,

Constantin Toma

Director executiv,
Georgeta Cristea

Biroul Juridic şi Contencios Administrativ
Dima Viorel

Viza C.F.P.P.

Cristian Teodorescu

Responsabil financiar,
Liliana Ion

ANEXA 1
la contract
Structura sportiva (Denumirea)Asociaţia Sportivă “Fotbal Club Galactic Buzău”
Acţiunile/activităţile din cadrul
proiectului Trofeul Buzăul Sportiv de iarnă, ediţia a VI-a,
21- 23 decembrie 2017, din programul sportiv de utilitate publică “Promovarea
sportului de performanţă”
*T*

Nr. crt.

Denumirea
Locul de
acţiunii/activ desfăşurare
ităţii

Perioada
acţiunii

Număr de
participanţi

Costul
acţiunii
– lei
(RON)

Alte
menţiuni

1.1.

Promovarea
competiţiile
în mediile
mass-media
locale

Judeţul
Buzău

20 dec 2017

2

6.500

-

1.2.

Perioada de
înscriere în
competiţie

Judeţul
Buzău

20 dec 2017

2

0

-

1.3.

Validarea de
către
organizatori a
loturilor
echipelor
participante
şi postarea
acestora pe
website-ul
organizatorilo
r

Baza
Sportivă
Galatic
Club Buzău

20 dec 2017

2

0

-

1.4.

Şedinţa
tehnică cu
reprezentanţii
echipelor
participante
şi ai
partenerilor

Baza
Sportivă
Galatic
Club Buzău

21 dec 2017

30

0

-

1.5.

Publicarea
programului
competiţional
pe website-ul
organizatorilo
r şi în massmedia locală

- Baza
Sportivă
Galatic
Club Buzău

21 dec 2017

2

0

-

1.6.

Desfăşurarea
competiţiei

Bazele
sportive
Calcetto,
respectiv
Galatic
Club Buzău

21-23
decembrie
2017

300

18.500

-

1.7.

Festivitatea
de premiere

Baza
Sportivă
Galatic
Club Buzău

23
decembrie
2017

500

19.000

-

1.8.

Întocmirea
bilanţului
financiar şi
narativ al
programului şi

Baza
Sportivă
Galatic
Club Buzău

27
decembrie
2017

4

0

-

competiţiei
1.9.

Realizarea
colajului foto
şi video cu
faze
memorabile din
timpul
turneului.

Baza
Sportivă
Galatic
Club Buzău

30
decembrie
2017

2

0

Reprezentanţi legali:
Liliana Ion,
responsabil financiar,
AS FC Galactic Buzău

Cristian Teodorescu
preşedinte,
AS FC Galactic Buzău

-

ANEXA 2
la contract
Structura sportiva (Denumirea)Asociaţia Sportivă “Fotbal Club Galactic Buzău”
Bugetul acţiunii/activităţii din cadrul
proiectului Trofeul Buzăul Sportiv de iarnă, ediţia a VI-a,
21-23 decembrie 2017, din programului sportiv de utilitate publică Promovarea
sportului de performanţă
*T*
lei (RON) Nr.
crt.

Acţiunea/ activitatea/
categoriile de cheltuieli

Valoarea totală

1.1

Promovarea competiţiei
total: 6.500
din care:
a) promovare eveniment 2.000
b) flux video şi mediatizare
4.500

1.2.

Din care
Din fonduri
publice

Din venituri
proprii ale
structurii
sportive

6.500

2.100

4.400

Perioada de înscriere în
competiţie
total: 0
din care: 0

0

0

0

1.3.

Validarea de către
organizatori a loturilor
echipelor participante şi
postarea acestora pe websiteul organizatorilor
total: 0
din care: 0

0

0

0

1.4.

Şedinţa tehnică cu
reprezentanţii echipelor
participante şi ai
partenerilor
total:
din care:

0

0

0

1.5.

Publicarea programului
competiţional pe website-ul
organizatorilor şi în massmedia locală
total: 0
din care: 0

0

0

0

1.6.

Desfăşurarea competiţiei
total:
din care:

18.500

18.500

0

a) Arbitraj, asistenţă
medicală, scorer şi observator
3.500, din care:
Arbitraj: 3 zile x 350 de lei/
zi = 1050
Asistenţă medicală: 3 zile x
350 de lei/ zi = 1050
Scorer şi observator: 3 zile x
465 lei / zi = 1395
b) Cheltuieli de organizare
15.000, din care:

- Închiriere teren de
minifotbal Galactic Club 3
zile (10 ore/zi, 30 de ore în
total la 250 de lei/ oră)
7.500
- Închiriere teren de
minifotbal Club Calcetto 3
zile (10 ore/zi, 30 de ore în
total la 250 de lei/ oră )
7.500
1.7.

Festivitatea de premiere
total: 19.000
din care:
a) 300 sacoşe dulciuri x
34,93/ bucată = 10480
b) 200 de diplome x 4 lei /
bucată = 800
c) 20 de cupe mici x 20 de lei
/ bucată = 400
d) 2 seturi de cupe mari x 300
de lei / set = 600
e)6 cupe mici (statuete)x 20
de lei / bucată = 120
f) 20 de mingi x 150 de lei /
bucată = 3000 lei
g) 40 de veste departajare x
15 lei / bucată = 600
h) 60 de compleuri sport x 50
de lei / bucată = 3.000

19.000

19.000

0

1.8.

Întocmirea bilanţului
financiar şi narativ al
programului şi competiţiei
total: 0
din care: 0

0

0

0

1.9.

Realizarea colajului foto şi
video cu faze memorabile din
timpul turneului.
total:
din care:

0

0

0

44.000

39.600

4.400

TOTAL:
*ST*

Reprezentanţi legali:
Liliana Ion,
responsabil financiar,
AS FC Galactic Buzău

Cristian Teodorescu
preşedinte,
AS FC Galactic Buzău

ANEXA 3
la contract
Structura sportiva (Denumirea) Asociaţia Sportivă “Fotbal Club Galactic Buzău”
Scopul, obiectivele şi indicatorii de evaluare
ai proiectului Trofeul Buzăul Sportiv de iarnă, ediţia a VI-a, 2123 decembrie 2017, din cadrul programului sportiv de utilitate publică Promovarea
sportului de performanţă
A. Scopul:
Trofeul Buzăul Sportiv de iarnă, ediţia a VI-a, 2017 are ca principal scop
atragerea către mişcare a copiiilor cu vârsta între 8 şi 12 ani şi totodată, ca al
doilea obiectiv de importanţă similară, descoperirea tinerelor talente autohtone,
potenţial performeri ai fotbalului buzoian. Întrecerea reprezintă una din
principalele acţiuni anuale ale AS FC “Galactic Buzău”, în privinţa sportului de
masă şi performanţă, care s-a bucurat de mare succes în ediţiile anterioare. Un
obiectiv major, mai ales pentru cei mai mici dintre participanţi, îl reprezintă
socializarea într-un mediu competitiv şi întreţinerea/ îmbunătăţirea stării de
sănătate a participanţilor, totodată consolidarea perspectivelor pentru atingerea
performanţelor la nivel superior în viitor.
B. Obiective (general şi specifice): Scopul principal al proiectului este
realizarea unei competiţii de importanţă destinată fotbalului juvenil de
performanţă. Având în vedere numărul minim de participanţi, 300 care vor lua
startul la cea de-a şase ediţie a Trofeului Buzăul Sportiv de iarnă, putem afirma
că la finele întrecerii vor fi toţi atâţia copii, care vor avea parte de
beneficiile sportive şi materiale ale unei întrecerii organizate într-o manieră
profesionistă. Prin prisma experienţei, ediţia de iarnă ajungând în cel de-al
şaselea an, putem susţine faptul că o activitate fizică suficient de solicitantă
şi desfăşurată cu regularitate atrage după sine o stare de sănătate mai bună,
acest aspect fiind reprezentat de “starea de bine” din punct de vedere psihic,
social şi fizic. Studiile recente au demonstrat că persoanele care practică
sportul regulat, îndeosebi copiii (media 2 ore pe săptămână) prezintă un risc
scăzut pentru afecţiuniile cardiace, hipertensiune şi altele de ordin mediu.
Totodată, ca obiectiv competiţia îşi propune să atragă copiii cu vârsta între 8 şi
12 ani, care ulterior să practice să practice fotbalul la nivel de performeri,
dorindu-se a fi o sursă constantă pentru descoperirea tinerelor talente
fotbalistice buzoiene.
C. Indicatori
C1. Indicatori de eficienta (denumire, unitate de măsura):
a) un număr de peste 200 de participanţi direcţi în competiţie
b) un număr de peste 300 de participanţi indirecţi în competiţie
c) peste 20 de cadre specializate în domeniul sportului, ramura fotbal, implicate
direct în competiţie

C2. Indicatori fizici (denumire, unitate de măsura):
a) realizarea cele mai ample competiţii dedicate copiiilor cu vârsta cuprinsă
între 8 şi 12 ani, în judeţul Buzău, de către o entitate non-publică
b) integrarea unui număr de peste 200 de copii buzoieni într-o competiţie
concentrată care le asigură un număr însemnat de meci, comparativ cu întrecerea
organizată sub egida forurilor de specialitate
c) creşterea cu 20% a accesului copiiilor cu vârste cuprinse între 8 şi 12 ani în
incinta unor baze sportive moderne, în vederea practicării jocului de fotbal,
comparativ cu anii precedenţi
C3. Indicatori de rezultat (denumire, unitate de măsura):
raportul de evaluare calitativă a eficienţei proiectului
numărul beneficiarilor direcţi ai proiectului
numărul beneficiarilor indirecţi ai proiectului
Reprezentanţi legali:
Liliana Ion,
responsabil financiar,
AS FC Galactic Buzău

Cristian Teodorescu
preşedinte,
AS FC Galactic Buzău

ANEXA 4
la contract
Beneficiar: Asociaţia/fundaţia/federaţia
(Denumirea)....................................
Nr. .......................
Către,
Primăria Municipiului Buzău
Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare,Cooperare Interinstituţională
Raport privind realizarea obiectivului/obiectivelor, după caz, şi a
indicatorilor prevăzuţi în contractul pe anul ……………… (potrivit anexei 3 la
contract)
Programul/proiectul ........................................................
A. Scopul stabilit/realizat: ............................................
B. Obiective stabilite/realizate:
- obiectivul general stabilit/realizat:......................................
............................................................................
- obiective specifice stabilite/realizate:
...................................
............................................................................
............................................................................
C. Indicatori
C1. Indicatori de eficienţă stabiliţi/realizaţi:
a)
.........................................................................
b)
.........................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
C2. Indicatori fizici stabiliţi/realizaţi:
a)
.........................................................................
b)
.........................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
C3. Indicatori de rezultat stabiliţi/realizaţi:
a)
.........................................................................
b)
.........................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
Reprezentanţi legali:
.........................................
(numele, prenumele, funcţia,
semnatura şi ştampila)

ANEXA D
Documentaţia cuprinde un număr de ........................ de pagini.
Opis documente

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13

14

15
16
17

Denumire document
ANEXA A - cererea de finanţare în original
ANEXA B - declaraţia de imparţialiate , în original
ANEXA C - contractul privind finanţarea acţiunilor/activităţilor din cadrul
programului……..în anul ............, în original
ANEXA 1 la contract, în original
ANEXA 2 la contract, în original
ANEXA 3 la contract, în original
copie autentificată de solicitant după certificatul de identitate sportivă
copie autentificată de solicitant după hotărârea judecătorească de
înfiinţare, definitivă şi irevocabilă
copii autentificate de solicitant după statut şi actul constitutiv, precum şi
modificările aduse acestora, dacă este cazul
copii după hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile prin
care s-au admis modificări ale statutului şi actului constitutiv, dacă este
cazul
copie după dovada ca a publicat în extras, în termenul prevăzut de lege,
rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale în Monitorul Oficial
al României, Partea a IV-a, nr. ..., precum şi în Registrul naţional al
persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. ... (în cazul structurilor
sportive de utilitate publică) sau, după caz, a depus situaţia financiară la
data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent,
înregistrată sub nr. .................. din ..........................
copie autentificată de solicitant după certificatul de înregistrare fiscală
certificat de atestare fiscală emis de Direcţia regională a finanţelor
publice din care rezultă dacă are/nu are datorii la bugetul de stat, precum
şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, original
certificat de atestare fiscală emis de autoritatea publică locală căreia îi
solicită atribuirea unui contract de finanţare din care rezultă dacă are/nu
are obligaţii de plată exigibile din anul anterior, original
copie autentificată de solicitant după dovada de sediu
raport de activitate, cuprinzând datele relevante pentru susţinerea cererii
de finanţare în original
adeverinţă care să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de
specialitate, în original

Numărul
paginii/
paginilor
din dosar

Număr
de
exemplare
1
1
3

Confirmare
solicitant
Da/Nu

3
3
3
1
1
1
1

1

1
1

1

1
1
1

ATENŢIE: ANEXA nr. 4 la contractul de finanţare (original) reprezintă raportul privind
realizarea obiectivului/obiectivelor, după caz, şi a indicatorilor prevăzuţi în contract, întocmită
potrivit art. 4, lit. g) din contract, se întocmeşte şi se înregistrează la registratură pentru
Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare,Cooperare Interinstituţională, în termen de 30
zile calendaristice de la data încheierii acţiunilor/activităţilor, dar nu mai târziu de 10 ianuarie a
anului următor.
Reprezentanţi legali:
............................................
(numele, prenumele, funcţia,
semnatura şi ştampila structurii sportive)

ANEXA 4
la contract
Beneficiar: .................
Nr. .......................
Către,
Primăria Municipiului Buzău
Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare,Cooperare Interinstituţională
Raport privind realizarea obiectivului/obiectivelor, după caz, şi a
indicatorilor prevăzuţi în contractul pe anul ……………… (potrivit anexei 3 la
contract)
Programul/proiectul ........................................................
A. Scopul stabilit/realizat: ............................................
B. Obiective stabilite/realizate:
- obiectivul general stabilit/realizat:......................................
............................................................................
- obiective specifice stabilite/realizate:
...................................
............................................................................
............................................................................
C. Indicatori
C1. Indicatori de eficienţă stabiliţi/realizaţi:
a)
.........................................................................
b)
.........................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
C2. Indicatori fizici stabiliţi/realizaţi:
a)
.........................................................................
b)
.........................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
C3. Indicatori de rezultat stabiliţi/realizaţi:
a)
.........................................................................
b)
.........................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
Reprezentanţi legali:
.........................................
(numele, prenumele, funcţia,
semnatura şi ştampila)

