JUOETUL OAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI
HOTA.RARE
Privind aprobarea incheierii unui act aditionalla Contractul de asociere nr. 8187 din 20.08.2015
dintre Consiliul Local al Comunei Moroeni ~i Clubul Sportiv "Bradul Moroeni" pentru anul 2020
Consiliul Local al Comunei Moroeni, judetul Oambovita, intrunit in ~edinta extraordinara, cu
convocare de indata, astazi, 5 martie 2020,
A vand in vedere:
-Refaratul de aprobare al Primarului Comunei Moroeni, inregistrat la nr. 1.899 din 7.02.2020,
privind necesitatea initierii unui proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la
Contractul de asociere nr. 8187 din 20.08.2015 dintre Consiliul Local al Comunei Moroeni ~i Clubul
Sportiv "Bradul Moroeni" pentru anul 2020;
-Raportul compartimentului
de specialitate, inregistrat la nr. 1.900 din 7.02.2020, privind
proiectul de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractu I de asociere nr.
8187 din 20.08.2015 dintre Consiliul Local al Comunei Moroeni ~i Clubul Sportiv "Bradul
Moroeni" pentru anul 2020;
-Prevederile HCL Moroeni nr. 30 din 30 iunie 2015 privind aprobarea modelului unui
contract de asociere intre Consiliul Local al Comunei Moroeni ~i Clubul Sportiv "Bradul Moroeni";
-Prevederi Ie art. 3, art. 18'" I, art. 67 alin. (2) lit. b), alin. (3) lit. b), art. 69 alin. (l) - (3) si art.
7] alin. (2) din Legea nr. 69/2000 - Legea educatiei fizice ~i sportului, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
-Prevederile art. 53 din HG nr. 884/200 I - pentru aprobarea Regulamentului
de punere in
aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice ~i sportului nr. 69/2000;
-Prevederile Ordinului ministrului tineretului ~i sportului nr. 664/2018 - privind finantarea
din fonduri publice a proiectelor ~i programelor sportive, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
-Prevederile HG nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea
sportiva, cu modificarile ~i completarile ulterioare;"
-Prevederile Legii nr. 350/2005 care stabileste regimul finantarilor nerambursabile
din
fond uri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile ~i completarile
ulterioare;
-Prevederile art. 1949 - 1953 din Legea nr. 287/2009 republicata, privind Codul civil, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-Prevederile HCL Moroeni nr. 42 din 23 iulie 2015 privind aprobarea Regulamentului
de
finantare nerambursabila din fond uri publice a structurilor sportive din Com una Moroeni;
-Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 republicata, privind transparenta decizionala in
administratia publica;
-Rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Comunei Moroeni;
-Prevederile art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
In temeiul art. 139 alin. (3) lit t) ~i art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
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Art. 1.
Se aproba incheierea unui act aditional la Contractu I de asociere nr. 8187 din 20.08.2015
dintre Consiliul Local al Comunei Moroeni ~i Clubul Sportiv "Bradul Moroeni", pentru anul 2020,
conform Anexei la prezenta - parte integranta din hotanlre.
Art. 2.
Primarul comunei Moroeni se mandateaza sa semneze actul aditional la contractu I de
asociere ~i sa realizeze procedurile legale pentru ducerea la Indeplinire a prezentei hotanlri.
Art.3.
Cu ducerea la Indeplinire a prezentei se obliga primarul comunei Moroeni, prin
Compartimentul Contabilitate, iar secretarul comunei va comunica prezenta catre Institutia
Prefectului - Judetul Dambovita, In cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii ~i 0 va aduce la
cuno~tinta publica.

SE
AzA,
ghe Claudiu George

Nr.15
Moroeni: 5.03.2020

ANExA la H.C.L. Morceni nr. 15 din 5.03.2020
privind aprcbarea Incheierii unui act aditional la
Contractu I de asociere nr. 8187 din 20.08.2015
ACT ADITIONAL Nr. 3
la Contractul de asociere Incheiat In baza H.c.L. Morceni nr. 30 din 30.06.2015,
42 din 23.07.2015 ~i H.C.L. Moroeni nr. din 5.02.2020

H.C.L. Morceni nr.

1.1.Consiliul Local al Comunei Moroeni, cu sediul In comuna Morceni, satul Lunca, Str.
Principala,
nr.
152, judetul
Dambovita,
cod
fiscal
4280116,
avand
contul
nr.
R082TREZ24A67050
15911 OOX, deschis la Trezoreria Pucioasa, telefon - 0245772213, fax 0245772084, reprezentata de domnul Moraru Mihai Laurentiu, avand functia de primar, denumit
ASOCIAT PRIM
~i
1.2.Clubul Sportiv "Bradul Moroeni", cu sediul In comuna Morceni,

satul Lunca, Str.
Principala, nr. 152, judetul Dambovita, Inmatriculat In Registrul Come$lui
conform Certificat de
lnregistrare
Fiscala,
seria A, nr. 1054870,
cod fiscal
28307588,
avand
contul
nr.
R003RNCB0129121325160001,
deschis la BCR Sucursala Fieni, telefon
, fax
........................ , reprezentat prin domnul Arzoiu Madalin Neculae - pre~edinte, denumit ASOCIAT

SECUND,
am convenit Incheierea prezentului act aditional, In baza:
-H.C.L. Morceni nr. 12 din 18.02.2020 privind aprobarea bugetului local al comunel
Moroeni pentru anul 2020;
-H.C.L. Moroeni nr. 15 din 5.03.2020 privind aprobarea Incheierii unui act aditional la
Contractul de asociere nr. 8187 din 20.08.2015 dintre Consiliul Local al Comunei Moroeni ~i Clubul
Sportiv "Bradul Moroeni", pentru anul 2020;
-Procesul verbal nr. 1 din 5.03.2020 al Comisiei Juridice de specialitate a Consiliului Local al
Comunei Morceni;
-Situatia financiara la data de 31 decembrie 2016, depusa ~i Inregistrata la organul fiscal
competent - Trezoreria Pucioasa, la nr. 21828 din 31.03.2017, depusa de catre Clubul Sportiv
"Bradul Moroeni" ~i depunerea In decursul lunii martie 2020 a tuturor situatiilor financiare restante
pe anii anteriori;
Art. 1
Sustinerea financaiara pentru anul 2020 se va realiza prin alocarea de la bugetul local al
Comunei Morceni a sumei de 25 mii lei din capitolul de cheltuieli 67.02 - Cultura, recreere, religie,
subcapitolul 59.11 - Asociatii ~i fundatii, pentru activitatea sportiva din calendarul competitional al
echipei Bradul Moroeni, In returul editiei 2019 - 2020 ~i turul editiei 2020 - 2021.
Art. 2
Derularea contractului privind plata contributiei va fi realizata prin plati In tran~e, pe masura
ce se prezinta documente justificative privind cheltuielile efectuate de clubul sportiv, conform
prevederilor legale.

Art. 3
Contributia va fi suplimentata pentru pregatirea sportiva de vara ~i pentru turul calendarului
competitional editia 2020 - 2021, cu conditia prezentlltii bilantului la srar~itul sezonului
competitional 2019 - 2020, de catre conducerea Clubului Sportiv, obiectivul principal fiind
promovarea In Liga a IV -a.
Art.4
Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contributiei Comunei
Moroeni, conform HG nr. 1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea
sportiva, cu modificarile ~i completarile ulterioare, sunt precizate la art. 6, pct. 6.5, lit. b) din
Contractu I de asociere nr. 8187 din 20.08.2015 dintre Consiliul Local al Comunei Moroeni ~i Clubul
Sportiv "Bradul Moroeni".
Art. 5
Categoriile de cheltuieli pe care Clubul Sportiv "Bradul Moroeni" Ie suporta pe baza de
documente justificative sunt precizate la art. 6, pct. 6.5, lit. a) din Contractu I de asociere nr. 8187 din
20.08.2015 dintre Consiliul Local al Comunei Moroeni si Clubul Sportiv "Bradul Moroeni".
Art. 6
La srar~itul calendarului competitional, editia 2019 - 2020, Clubul Sportiv "Bradul Moroeni"
va prezenta situatia rezultatelor sportive obtinute Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Comunei Moroeni care vor Intocmi Raportul de evaluare privind realizarea obiectivelor sportive, pe
care 11va lnainta Consiliului Local al Comunei Moroeni.
Art. 7
Neindeplinirea obiectivelor de performanta sportiva cuprinse la art. 6, pct. 4 din Contractu I
de asociere nr. 8187 din 20.08.2015 dintre Consiliul Local al Comunei Moroeni ~i Clubul Sportiv
"Bradul Moroeni", duce la Incetarea de drept a contractului de asociere ~i restituirea sumelor
acordate cu titlu de contributie din partea Comunei Moroeni, cu exceptia sumelor care au fost deja
utilizate, conform contractului de asociere ~i a prezentului act aditionaI. Dovada cheltuirii acestor
sume In scopurile mai sus mentionate, se va face cu acte justificative puse la dispozitia
Compartimentului Contabilitate din cadrul Prtimariei Comunei Moroeni.
Art. 8
Prezentul act aditional face parte integranta din Contractu I de asociere nr. 8187 din
20.08.2015 dintre Consiliul Local al Comunei Moroeni ~i Clubul Sportiv "Bradul Moroeni".
Art. 9
Celelalte cIauze ale Contractului de aSOClerenr. 8187 din 20.08.2015 raman neschimbate.
Art. 10
Prezentul act aditional se Incheie In 2 exemplare, ambele cu valoare de original, cate unul
pentru fiecare parte.

ASOCIAT PRIM
Consiliul Local al C munei Moroeni
Primar:

ASOCIAT SECUND
Clubul Sportiv "Bradul Moroeni"
Arzoiu Madalin - Neculae - pre~edinte

