
 
HOTĂRÂREA NR.32 

PRIVITOR LA: APROBAREA SUSŢINERII FINANCIARE A ASOCIAȚIEI FOTBAL 
CLUB BĂBENI PENTRU ANUL CALENDARISTIC 2020 

 
Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 

din data de 20 februarie 2020, la care participă un număr de 14 consilieri din totalul 
de 15 consilieri în funcţie; 
 Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/30 ianuarie 2020 doamna 
consilier local Neacșu Elena-Daniela a fost aleasă preşedinte de şedinţă pentru luna 
februarie 2020; 
         Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 2399/11 februarie 2020, 
proiectul de hotărâre iniţiat de primarul orașului şi raportul de specialitate nr. 
2400/11 aprilie 2020 al  Biroului contabilitate, impozite și taxe locale  prin care se 
propune aprobarea susţinerii financiare a Asociației Fotbal Club Băbeni pentru anul 
calendaristic 2020; 

Având în vedere raportul comisiilor de specialitate prin care se avizează 
favorabil proiectul de hotărâre şi raportul de avizare a legalităţii nr. 2402/11 
februarie 2020 întocmit de secretarul general al oraşului;  

În conformitate cu prevederile art.3, art.181 alin.2) lit.b) şi art.69 din Legea 
nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, 
coroborate cu cele ale Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art.129 alin.(2) lit.d) și alin.(7) 
lit.f) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare; 

În baza art.139, alin.(3) lit.a) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare , cu  14  voturi pentru, adoptă 
următoarea 

 
HOTĂRĂRE: 

 
Art.1. – Se aprobă susţinerea financiară a Asociației Fotbal Club Băbeni, 

pentru activitatea sportivă desfăşurată, pentru anul calendaristic 2020, conform 
contractului prevăzut în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. (1) - Asociația Fotbal Club Băbeni va asigura promovarea fotbalului în 
rândul tinerilor și formarea unei echipe competitive. 

 (2) - Consiliul local al orașului Băbeni va asigura finanţarea Asociației Fotbal 
Club Băbeni pentru activităţile sportive ale echipei de fotbal cu suma de 148.880 
lei, conform solicitării de finanţare, necesară în anul calendaristic 2020, prevăzută 
în bugetul local pe anul 2020 la Cap. 67 - ”Cultură, recreere, religie” Subcapitolul 
05.01 -”Sport” . 
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 (3) - Sumele prevăzute la alin.(2) sunt detaliate pe natura cheltuielilor în 
Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (4) – Decontarea cheltuielilor se va face conform Metodologiei de decontare, 
Anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. – Se împuternicește primarul orașului Băbeni, domnul Bogdan Ștefan, 
să semneze contractul prevăzut în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.4. –Primarul oraşului Băbeni va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre prin 
intermediul  Biroului contabilitate, impozite și taxe locale, iar secretarul general al 
oraşului va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituției Prefectului Județului 
Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului oraşului, structurii 
responsabile cu punerea în executare, Asociației Fotbal Club Băbeni, precum şi 
aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina de 
internet www.orasbabeni.ro. 

        
 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
      Elena – Daniela NEACȘU     Contrasemnează pentru legalitate,      
                  SECRETAR GENERAL, 
         Mihaela – Bianca DINICĂ 
 
 
 
Băbeni, 20 februarie 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA NR. 1 LA Hotărârea Consiliului Local a orașului Băbeni 
                                      Nr.32/20 februarie 2020 

 
    CONTRACT DE SUSȚINERE FINANCIARĂ 

Nr. _____/__________  
 
 Avand în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.___/_____________ 
pentru aprobarea susţinerii financiare a activităţii sportive desfăşurate de echipa de 
Fotbal Club Băbeni, de comun acord partile convin: 
 
Art.1.PARTILE CONTRACTANTE 
1.1. Orașul Băbeni, cu sediul în orașul Băbeni, strada Dragoș Vrânceanu, nr.171, 
județul Vâlcea, telefon/fax 0250/765160, cod fiscal 2541177, reprezentat prin 
Primar Bogdan Ștefan, pe de o parte, 
si 
1.2. Asociației Fotbal Club Băbeni, cu sediul în orașul Băbeni, strada Dragoș 
Vrânceanu, nr.171, județul Vâlcea, telefon/fax 0250/765160, cod fiscal 35873210, 
cont  IBAN RO26RZBR0000060018510144, reprezentata prin dl.Zaharioiu Emil, in 
calitate de Preşedinte. 

 
Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. Obiectul prezentului contract are ca scop promovarea fotbalului în rândul 
tinerilor și formarea unei echipe competitive în orașul Băbeni, prin susţinerea 
financiara a activităţilor sportive desfăşurate de Asociației Fotbal Club Băbeni. 
2.2. Sustinerea financiara pentru anul calendaristic 2020 se va realiza prin alocarea 
de la bugetul local a sumei de 148.880 lei, aprobată prin hotărâre a Consiliului local 
al orașului Băbeni, care este prevăzută în bugetul local pe anul 2020 la Cap. 67 
”Cultură, recreere, religie”  subcapitolul 05.01 – ”Sport”. 
 
Art 3.  DURATA CONTRACTULUI 
3.1. Prezentul contract este valabil pentru anul calendaristic 2020 cu posibilitate de 
prelungire, in condiţiile aprobării sumei necesare în bugetul de venituri şi cheltuieli 
al orașului Băbeni pentru anul 2020. 
3.2. Intentia unei parti de prelungire a contractului va trebui adusa la cunostinta 
Consiliului Local, in scris, cu cel putin o luna inaintea expirarii termenului prevazut 
in prezentul contract. 
 
Art.4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR 
4.1. Orașul Băbeni: 
4.1.1 Orașul Băbeni se obligă să susţină financiar pregătirea sportivilor si 
activităţile sportive desfăşurate de echipa de fotbal a Asociației Fotbal Club 
Băbeni din bugetul local. 
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4.1.2 Sumele alocate de Consiliul local vor fi întrebuinţate la decontarea 
cheltuielilor necesare realizării obiectivelor prevăzute în programul anual, pe natura 
de cheltuieli, conform anexei nr.2 la HCL nr........./................... 
 
4.2. Asociația Fotbal Club Băbeni: 
4.2.1 Asociația Fotbal Club Băbeni se obligă să contribuie la dezvoltarea 
ramurii sportive fotbal din orașul Băbeni. 
4.2.2 Asociația Fotbal Club Băbeni se obligă să promoveze imaginea 
orașului Băbeni în toate activităţile pe care le va desfăşura. 
4.2.3 Asociația Fotbal Club Băbeni se obliga să depună toate eforturile 
pentru a îndeplini obiectivele asumate. 
4.2.4 Asociația Fotbal Club Băbeni se obligă sa organizeze, la cererea 
Primăriei, activităţi de profil ce urmează a se desfăşura sub egida orașului. 
4.2.5 Asociația Fotbal Club Băbeni se obligă sa nu transfere sau sa 
cesioneze drepturile dobândite prin prezentul contract de asociere altor persoane 
fizice sau juridice. 
 
Art. 5. MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI 
5.1. Incetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri: 
a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; 
b) prin acordul părţilor contractante; 
c) în urma ivirii unui caz de forţă majoră; 
d) imposibilitatea asigurării fondurilor băneşti de către consiliul local al orașului; 
e) prin reziliere : - in cazul nerespectării destinaţiei sumelor alocate; 
                           - daca nu se respectă clauzele stipulate în prezentul contract, 
rezilierea, se face de drept, fără punerea în întârziere si fără intervenţia instanţei 
de judecată. 
 
Art.6. REGLEMENTAREA LITIGIILOR 
6.1. Eventualele litigii, neînţelegeri sau pretenţii, având legătură cu prezentul 
contract de finanţare, sau încălcarea, încetarea, sau invalidarea acestuia, vor fi 
soluţionate pe cale amiabila, în caz contrar părţile se vor adresa instanţei de 
judecată de drept comun. 
 
Art.7. FORTA MAJORA 
7.1 Prin forţa majoră se înţeleg evenimente imprevizibile si inevitabile 
independente de voinţa părţilor, intervenite după intrarea in vigoare a prezentului 
contract, si care împiedică în mod obiectiv execuţia integrală sau parţială a 
obligaţiilor ce decurg din acest contract. 
7.2 În caz de apariţie a unui eveniment de forţă majoră, partea care îl invocă 
trebuie sa informeze cealaltă parte în termen de 5 zile de la apariţia lui, sau de la 
data la care a luat cunoştinţă de acesta, prin notificare expresă. Încetarea cazului 
de forţă majoră va fi de asemenea adusă la cunoştinţa celeilalte părţi în termen de 
5 zile de la încetare, prin notificare expresa. 
 
 



Art.8. CLAUZE SPECIALE 
 
8.1. Părţile au obligaţia de a nu întreprinde nimic de natură a afecta buna 
desfăşurare a activităţii care face obiectul prezentului contract de finanţare. 
8.2. Modul de gestionare a sumelor alocate de Consiliul local către Asociația 
Fotbal Club Băbeni va fi controlat de către Biroul contabilitate, impozite și taxe 
locale din cadrul Primariei orașului Băbeni, in baza documentelor justificative 
prezentate. 
 
Art.9. DISPOZITII FINALE 
9.1. Modificarea si completarea prezentului contract, se va face numai cu acordul 
scris al ambelor părţi, prin acte adiţionale. 
9.2. Prezentul contract de susținere financiară a fost încheiat in 3 exemplare de 
valoare juridică egală, la data de ______________ . 
 
  
     Orașul Băbeni     Asociația Fotbal Club Băbeni 
 
Reprezentat prin Primar                    Reprezentat prin Președinte 
 
   Bogdan Ștefan      Zaharioiu Emil 

 
 
 
 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
      Elena – Daniela NEACȘU     Contrasemnează pentru legalitate,      
                  SECRETAR GENERAL, 
         Mihaela – Bianca DINICĂ 
 
 
 
Băbeni, 20 februarie 2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXA NR. 2 LA Hotărârea Consiliului Local a orașului Băbeni 
                                      Nr.32/20 februarie 2020 

 
 

SUMELE REPREZENTÂND SUSȚINEREA FINANCIARĂ A ASOCIAȚIA 
FOTBAL CLUB BĂBENI PENTRU ANUL CALENDARISTIC 2020 

 
I. BAREME DE ARBITRAJ, TAXE SI VIZE A.J.F. VALCEA 

1. Bareme de arbitraj Superliga F.C. BABENI (seniori) 
  19 meciuri x 650 lei....................................…….12.350,00 lei 

2. Bareme de arbitraj Superliga F.C. BABENI (juniori) 
19 meciuri x 200 lei....................................…….3.800,00 lei 
3. Bareme de arbitraj Liga a V- a F.C. BABENI  II (seniori) 

  19 meciuri x 500 lei....................................…….................. lei 
4. Taxe si vize A.J.F. (taxe participare, taxe comisii A.J.F) 
Taxe transfer jucatori, vize anuale jucatori ........ 3.500,00 lei 

  TOTAL  I .............................................. 19.650,00 LEI 
II. CONTRAVALOARE ALIMENTAŢIE DE EFORT 
1. 30 meciuri x 19 pers x 150 lei/pers ....................88.350,00 lei 

         TOTAL  II ..............................................88.350,00 LEI 
III. TRANSPORT 

1. Transport sportivi ..................................................2.500,00 lei 
           TOTAL  III ............................................. 2.500,00 LEI 

IV. CARBURANT 
1. 100 bonuri carburant x 50 lei/bon............................ 5.000,00 lei 

           TOTAL  IV .............................................. 5.000,00 LEI 
V. CANTONAMENT PREGATIRE SPORTIVI – 3.800 lei 

19 sportivi x 200 lei.........................................3.800 LEI 
                    TOTAL  V ............................................. 3.800,00 LEI 

VI. ECHIPAMENT SPORTIV(Treninguri, echipament de joc, mingi, plase porți, 
ghete de fotbal)..........................5.000 LEI 

  TOTAL VI...................................................5.000 LEI 
VII. SERVICII EXECUTATE DE TERŢI(EXPERT CONTABIL ŞI CENZOR) 

1. Valoare……………………………………………8.600, 00 LEI 
                   TOTAL  VII ............................................ 8.600,00 LEI 

VIII. INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE 
1. Valoare…………………………………………….14.980, 00 lei 

TOTAL  VIII ............................................14.980,00 LEI 
IX. ALTE SERVICII (ASISTENȚĂ MEDICALĂ, COMISIOANE BANCARE, ETC) 

1. Valoare..........................................................1.000,00 lei 
TOTAL  IX ............................................1.000,00 LEI. 
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RECAPITULATIE 

Nr. crt. DENUMIRE VALOARE 

1 Bareme de arbitraj, taxe si vize A.J.F. 19.650 LEI 

2 Contravaloare alimentaţie de efort 88.350 LEI 

3 Transport 2.500 LEI 

4 Carburant 5.000 LEI 

 Cantonament pregătire sportivi 3.800 LEI 

5 Echipament sportiv 5.000 LEI 

7 Servicii executate de terţi 8.600 LEI 

8 Indemnizaţii de conducere 14.980 LEI 

9 Alte servicii 1.000 LEI 

TOTAL BUGET F.C. BABENI 148.880 LEI 

 
 

 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
      Elena – Daniela NEACȘU     Contrasemnează pentru legalitate,      
                  SECRETAR GENERAL, 
         Mihaela – Bianca DINICĂ 
 
 
 
Băbeni, 20 februarie 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA NR. 3 LA Hotărârea Consiliului Local a orașului Băbeni 
                                      Nr.32/20 februarie 2020 

 
 
 

METODOLOGIA DE DECONTARE A CHELTUIELILOR 
 
 
 

1. Pentru transport sportivi – solicitare finanțare, contract de prestări servicii 
firmă de transport persoane, comandă, factură, copie diagramă, copie foaie de 
parcurs; 

2. Pentru contravaloare alimentație de efort– solicitare finanțare, tabel 
nominal sportivi. 

În scopul justificării acordării contravalorii alimentației de efort, se vor depune 
la Biroul contabilitate, impozite și taxe locale raportul arbitrului întocmit pentru 
fiecare partidă de joc la care participă jucătorul care primește contravaloarea 
alimentației de efort și tabel nominal cu sportivii care au primit contravaloarea 
alimentației de efort. 

3. Pentru bareme arbitraj, taxe și vize AJF – solicitare finanțare,contract de 
prestări servicii cu Asociația Județeană de Fotbal Vâlcea. 

4. Pentru cantonament pregătire sportivi- solicitare finanțare, contract de 
prestări servicii, comandă, factură, recepție, tabel nominal cu sportivii care au primit 
echipament. 

5. Pentru echipament sportiv – solicitare finanțare, contract de furnizare 
produse, comandă, factură. 

6. Pentru bonuri de carburant - solicitare finanțare, contract, comandă, 
factură, notă de recepție, foaie de parcurs (auto utilizate). 

 
    

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
      Elena – Daniela NEACȘU     Contrasemnează pentru legalitate,      
                  SECRETAR GENERAL, 
         Mihaela – Bianca DINICĂ 
 
 
 
Băbeni, 20 februarie 2020 
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