
 

Nr.: …....................…../____._____.2018 
 

PROIECT 
HOTĂRÂREA NR……./2018 

privind aprobarea încheierii unui contract de cofinanţare între Municipiul Târgu Secuiesc şi 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita  

 
 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc privind aprobarea aprobarea încheierii unui contract de cofinanţare între Municipiul 
Târgu Secuiesc şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita , 
             Având în vedere adresa Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Harghita înregistrată la 
Primăria Municipiului Târgu Secuiesc sub nr.2035/2018 și 8629/2018,  
             Având în vedere prevederile art. 70 alin. (2), lit. a. din Legea educaţiei fizice şi sportului 
nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 6 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.f. şi art. 115 alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
ART. 1. - Se aprobă încheierea unui contract de cofinanţare între Municipiul Târgu 

Secuiesc şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita pentru sprijinirea organizării 
competiţiei “Turul Ciclist al Ţinutului Secuiesc, ediţia a XII-a – 2018”. 

 ART. 2. - Drepturile şi obligaţiile părţilor sunt prevăzute în proiectul contractului de 
cofinanţare, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.  
 ART. 3. - Cu semnarea contractului de finanţare se împuterniceşte Primarul Municipiului 
Târgu Secuiesc, dl.Bokor Tiberiu.  

ART. 4. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
Biroul buget și contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc. 

 
 PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                        SECRETAR 
                                  Tóth Csilla-Enikő 
 
 
Iniţiator: Primar Bokor Tiberiu  



 

 
Anexă la H.C.L. nr......... /2018   

 
CONTRACT DE COFINANŢARE  

 
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE  
1.1. MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC  prin Consiliul Local al Municipiului Târgu 

Secuiesc, cu sediul în mun.Târgu Secuiesc, cont IBAN ______________________, deschis la 
Trezoreria Târgu Secuiesc, cod fiscal nr.4201813,  reprezentat prin Bokor Tiberiu, în calitate de 
primar, denumită în continuare autoritate finanţatoare 

şi 
1.2. DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET HARGHITA, cu 

sediul în Municipiul Miercurea - Ciuc, str. Eroilor nr. 7, cod poștal 530132, judeţul Harghita, cod 
fiscal nr. 27436568, cont virament nr. RO30TREZ35120G330800XXXX, deschis la Trezoreria 
Miercurea - Ciuc, reprezentat prin dl. Csíki András – director executiv, denumită în continuare 
beneficiar,  

având în vedere H.C.L. ____/2018 privind aprobarea încheierii unui contract de 
cofinanţare între Municipiul Târgu Secuiesc şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret 
Harghita; 

de comun acord, au convenit să încheie prezentul contract cu respectarea următoarelor 
clauze: 

 
II. OBIECTUL ŞI VALOAREA CONTRACTULUI 
2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie cofinanţarea de către Municipiul Târgu 

Secuiesc a cheltuielilor necesare pentru organizarea competiţiei “Turul Ciclist al Ţinutului 
Secuiesc, ediţia a XII-a – 2018”, organizat în perioada 7 -11 august 2018.  

2.2. Autoritatea publică finanţatoare repartizează beneficiarului suma de 7.500 lei pentru 
finanţarea cheltuielilor prevăzute la pct. 2.3. 

2.3. Cheltuielile beneficiarului finanţate prin prezentul contract vor acoperi: 
 cheltuieli cu cazarea, masa, respectiv asigurarea suportului tehnic al concursului. 

 
III. INTRAREA ÎN VIGOARE ŞI DURATA CONTRACTULUI 

3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţile contractante şi se 
finalizează la data realizării obiectului său. 

 
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  
4.1. Autoritatea finanţatoară se obligă: 

a) să finanţeze cheltuielile Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Harghita în condiţiile 
prevăzute la cap. 2; 

b) să vireze beneficiarului prin ordin de plată, în termen de 30 după depunerea decontului 
justificativ cu  privire la activităţiile desfăşurate;  

c) să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumelor alocate, precum şi modul de 
respectare a dispoziţiilor legale. 



 

4.2. Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita se obligă: 
a) să utilizeze suma totală de 7.500 lei exclusiv pentru cheltuielile prevăzute la pct. 2.3., cu 

respectarea destinaţiei stabilite prin prezentul contract şi în conformitate cu dispoziţiile legale în 
vigoare; 

b) să întocmească şi să transmită autorităţii finanţatoare înaintea primirii finanţării 
următoarele documente, cu menţiunea ”conform cu originalul”: 

- raport privind realizarea obiectivului/obiectivelor,  
- raport financiar însoţit de documentele justificative de cheltuieli; 

c) să promoveze imaginea Municipiului Târgu Secuiesc prin expunerea siglei pe toate 
materialele electronice şi tipărite ale programului, destinate publicului: invitaţii, afişe, cataloage, 
broşuri, etc. 

d) să permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind 
modul de utilizare a fondurilor prevăzute la cap. 2; 

e) să respecte condiţiile şi criteriile de finanţare stabilite de finanţator; 
h) să asigure informarea locuitorilor municipiului prin intermediul mijloacelor mass-media 

şi de publicitate despre organizarea evenimentului, obiect al prezentului contract. 
i) în termen de 15 zile de la finalizarea acţiunii să prezinte un raport detaliat celeilalte părţi 

contractante cu privire la modul de folosire a sumelor încasate şi cheltuite, întocmit în baza 
deconturilor justificative (facturi ş.a.). 

  
V. RĂSPUNDEREA PENTRU NEEXECUTAREA OBLIGAŢIILOR 

CONTRACTUALE 
5.1. În cazul în care, beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, autoritatea 

finanţatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, la care se adaugă dobânda 
legală, precum şi sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate, după caz.  

5.2. În cazul în care, autoritatea finanţatoare solicită restituirea integrală a sumelor 
acordate, acesta echivalează cu rezilierea unilaterală a contractului, care operează de drept, fără 
alte formalităţi şi fără intervenţia instanţelor de judecată cu o notificare prealabilă scrisă cu 10 
zile înainte de data încetării contractului.    

5.3. Beneficiarul este obligat să restituie sumele în termen de 30 de zile de la notificarea 
primită în acest sens de la autoritatea finanţatoare. 

 

VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI.  
6.1. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul comun al părţilor contractante, 

prin act adiţional.  
 

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  
7.1 Prezentul contract înceteaza în următoarele cazuri:  

 - realizarea obiectului contractului.  
 - părţile convin de comun acord încetarea contractului;  
 - denunţarea unilaterală a contractului de către una din părţi, cu plata daunelor către 

cealaltă parte, echivalente cu prejudiciul cauzat.  
 
 

VIII. FORŢA MAJORĂ 
8.1. Forţa majoră înlătură răspunderea părţilor în cazul neexecutării parţiale sau totale a 

obligaţiilor asumate prin prezentul contract, cu condiţia ca evenimentul să fie notificat de partea 
care îl invocă, celeilalte părţi în termen de 3 zile de la producerea lui, şi partea care îl invocă să ia 



 

toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.  
8.2. Prin „forţa majoră” se înţelege un fenomen natural sau social exterior, extraordinar, de 

nebiruit, şi care nu putea fi prevăzut (ex. calamităţi naturale).  
 
IX. LITIGII  
9.1. Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea 

clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, 
litigiile vor fi soluţionate de instantele judecătoreşti competente.  

 
Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte contractantă.  
 

MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC                     DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU 
       SPORT ŞI TINERET HARGHITA 

PRIMAR,                         DIRECTOR EXECUTIV, 
BOKOR TIBERIU                               CSÍKI ANDRÁS 

 
 

                CFP 
 

 
Vizat din punct de vedere juridic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Nr........................../...................2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de cofinanţare 
între Municipiul Târgu Secuiesc şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita  

 
 
           Având în vedere adresele Direcţiei Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita sub nr. 
2035/2018 și 8629/2018,  
 
 Stare de fapt 
 Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita organizează ediţia a XII-a a 
competiţiei „Turul Ciclist Al Ţinutului Secuiesc – 2018”, acţiune ciclistă de renume fiind 
cuprinsă şi în calendarul competiţional al Uniunii Cicliste Internaţionale (UCI). La competiţie vor 
participa cele mai bune echipe continentale de ciclism între 15-20 echipe, având componenţă de 8 
ciclişti la care se adaugă oficialii concursului, respectiv personalul tehnic şi auxiliar. 
 Coorganizarea unui astfel de eveniment creează o oportunitate competitivă 
reprezentanţilor acestui tip de sport, promovând în acelaşi timp conceptul ciclismului atât pentru 
concurenţi cât şi pentru cei care în viitor doresc să participe la astfel de competiţii. Prin spijinirea 
sportului şi a sportivilor de performanţă se creează un plus de imagine a regiunii atât pe plan 
intern, cât şi internaţional. 
 Având în vedere că Direcţiea Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita promovează nu 
numai imaginea sportivilor, dar implicit şi imaginea Municipiului Târgu Secueisc,  
 Analizând cererea, propun Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc adoptarea 
prezentei hotărâri . 

 
 

  PRIMAR 
           Bokor Tiberiu 

 

 
 

 



 

Nr.: …....................…../____._____.2018 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de cofinanţare 

între Municipiul Târgu Secuiesc şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita  
 

             Analizând Expunerea de motive şi Proiectul de hotărâre ale domnului Primar Bokor 
Tiberiu privind aprobarea încheierii unui contract de cofinanţare între Municipiul Târgu Secuiesc 
şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita  
 Stare de fapt 
 Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita organizează ediţia a XII-a a 
competiţiei „Turul Ciclist Al Ţinutului Secuiesc – 2018”, acţiune ciclistă de renume fiind 
cuprinsă şi în calendarul competiţional al Uniunii Cicliste Internaţionale (UCI). La competiţie vor 
participa cele mai bune echipe continentale de ciclism între 15-20 echipe, având componenţă de 8 
ciclişti la care se adaugă oficialii concursului, respectiv personalul tehnic şi auxiliar. 
 Coorganizarea unui astfel de eveniment creează o oportunitate competitivă 
reprezentanţilor acestui tip de sport, promovând în acelaşi timp conceptul ciclismului atât pentru 
concurenţi cât şi pentru cei care în viitor doresc să participe la astfel de competiţii. Prin spijinirea 
sportului şi a sportivilor de performanţă se creează un plus de imagine a regiunii atât pe plan 
intern, cât şi internaţional. Având în vedere că Direcţiea Judeţeană pentru Sport şi Tineret 
Harghita promovează nu numai imaginea sportivilor, dar implicit şi imaginea municipiului 
sprijinul unităţii administrativ teritoriale Mun. Târgu Secuiesc ar fi oportună. 
 Temeiul de drept 
 Potrivit art.  70 alin. 2, lit. a. din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 
completările şi modificările ulterioare „Direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, îşi asigura sursele pentru finanţarea activităţilor sportive de interes local 
din: a) alocaţia bugetară anuala stabilită de administraţia publică centrala şi locală.” 
 Potrivit art. 36 alin. (2) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare “Consiliul local exercită următoarele 
categorii de atribuţii: atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;”, iar portivit 
art. 36 alin. (6) lit. a pct. 6 din aceeaşi lege “În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), 
consiliul local: a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 6. sportul;” 
 Analizând cererea, văzând că nu există nici un impediment din punct de vedere juridic, 
propunem consiliului local, în baza temeiului de drept invocat, adoptarea unei hotărâri privind 
încheierea unui contract de cofinanţare între Municipiul Târgu Secuiesc şi Direcţia Judeţeană 
pentru Sport şi Tineret Harghita pentru sprijinirea organizării competiţiei “Turul Ciclist al 
Ţinutului Secuiesc, ediţia a XII-a – 2018”.  

 
 
 COMPARTIMENT JURIDIC 
Nagy Gabriella, consilier juridic 


