
 
 
 
 
 

Anexă la H.C.L. nr. 64 /2019   
 

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. 4367850, 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. ____/2019 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 XIII-a – 2019”, organizat în perioada 7 -10 august 2019.  

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, plata baremurilor de arbitraj, asigurarea  sistmeului de 

cronometraj a competiției, realizarea legăturilor de radiocomunicații, asigurarea 
cantităților de combustibil, foto și video documentare, închirierea unei săli pentru 
centrul 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 

 
 

 

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ         
       KISS LEVENTE CSABA               SECRETAR                                                            
             TÓTH CSILLA-ENIKŐ 

 

 

 


