
Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 104/2013 

 

 

CONTRACT DE SUSŢINERE FINANCIARĂ 

Nr. ____/__________ 2013 

 

 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. …./………..2013 a Consiliului Local al Municipiului 

Baia Mare pentru aprobarea Contractului de susţinere financiară încheiat între Municipiul Baia 

Mare şi Clubul Sportiv Handbal Club Municipal Baia Mare, Secţia de handbal masculin, în 

vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare, de 

comun acord părţile convin: 

 

ART.1 PARTILE CONTRACTANTE 

 

1.1 Municipiul Baia Mare, cu sediul în localitatea Baia Mare, str. Gh. Sincai nr. 37, judeţul 

Maramureş, codul fiscal 3627692, cont virament RO96 TREZ 4362 4670 259X XXXX, 

deschis la Trezoreria Baia Mare, reprezentat de Cătălin Cherecheş având funcţia de 

Primar 

 

şi 

 

1.2 Clubul Sportiv Handbal Club Municipal Baia Mare, secţia de handbal masculin, cu 

sediul în municipiul Baia Mare, Bd. Bucureşti nr. 47A, Cod de înregistrare fiscală 

14103375, C.I.S. MM/A2/00057/2001, Cont bancar RO 41 RNCB 0182 0341 3041 0009 

deschis la BCR, sucursala Baia Mare, reprezentat de Nicolae Bud, având funcţia de 

Preşedinte şi Aurica Pop având funcţia de Director economic. 

 

ART.2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

2.1. Obiectul prezentului contract are ca scop promovarea şi dezvoltarea activităţii sportive de 

performanţă în municipiul Baia Mare, prin susţinerea financiară a activităţilor sportive 

desfăşurate de Handbal Club Municipal Baia Mare, Secţia de handbal masculin. 

 

2.2. Susţinerea financiară a activităţii sportive desfăşurată de Clubul Sportiv Handbal Club 

Municipal Baia Mare, Secţia de handbal masculin, se va realiza prin alocarea de la bugetul local 

a sumei de 1.400.000,00 lei, aprobată prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Baia 

Mare. 

 

ART.3. DURATA CONTRACTULUI 

 

3.1. Prezentul contract este valabil pentru anul 2013, începând cu al doilea trimestru, în vederea 

susţinerii financiare a activităţii sportive a Handbal Club Municipal Baia Mare, Secţia de handbal 

masculin. 

 



3.2. Prelungirea contractului de susţinere financiară este posibilă numai cu acordul scris şi 

semnat al ambelor părţi, prin act adiţional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR 

 

4.1. Municipiul Baia Mare: 

 

 4.1.1.   Municipiul Baia Mare se obligă să susţină financiar activităţile sportive desfăşurate 

de Handbal Club Municipal Baia Mare, secţia de handbal masculin, prin alocarea 

sumei de 1.400.000,00 lei din bugetul local pe anul 2013. 

 4.1.2.   Municipiul Baia Mare se obligă să vireze în contul clubului sportiv suma prevăzută la 

art. 2, pct. 2.2., astfel: 

 un avans de până la 30% din valoarea contractului, în baza cererii înaintate de către 

conducerea clubului sportiv; 

 restul sumei prevăzute la art.2, pct. 2.2., va fi virată de către Municipiul Baia Mare, 

în termen de până la 90 de zile de la data prezentării documentelor justificative. 

 4.1.3. Sumele alocate de Consiliul Local al Municipiului Baia Mare vor fi întrebuinţate la 

decontarea cheltuielilor realizate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite. 

 4.1.4. Municipiul Baia Mare va vira sumele stabilite în contul Handbal Club Municipal Baia 

Mare, secţia de handbal masculin, pe baza documentelor justificative depuse, cu 

respectarea H.C.L. nr. 298/2012 privind normele financiare referitoare la modul de 

utilizare a sumelor alocate de Consiliul Local Baia Mare prin contracte de susţinere 

financiară a activităţii sportive de performanţă în Municipiul Baia Mare, pentru 

structurile sportive de performanţă din primul şi al doilea eşalon valoric, şi în 

conformitate cu Anexa Nr. 1 „Programarea obiectivelor. Buget”, care este parte 

integrantă din prezentul contract. 

 

4.2. Handbal Club Municipal Baia Mare, secţia de handbal masculin: 

 

 4.2.1.   Se obligă să îşi desfăşoare activitatea şi să utilizeze resursele alocate prin prezentul 

contract de susţinere financiară, astfel încât să realizeze obiectivele prevăzute în 

Anexa Nr. 1 „Programarea obiectivelor. Buget” care este parte integrantă din 

prezentul contract. 

 4.2.2. Se obligă să prezinte rapoarte astfel: 

- raportarea privind avansul va fi depusă de către clubul sportiv în termen 

de 30 zile calendaristice de la data plăţii acestuia de către Municipiul Baia 



Mare, înainte de solicitarea oricărei tranşe următoare; în absenţa decontării 

sumelor primite în avans, Municipiul Baia Mare nu va acorda clubului 

sportiv nici o tranşă ulterioară din contract raportat la acţiunile/activităţile şi 

cheltuielile efectuate. 

- raportarea intermediară pe acţiuni/activităţi, va fi depusă înainte de 

solicitarea oricărei tranşe următoare, în vederea justificării tranşei 

anterioare, în termen de 30 de zile calendaristice de la finalizarea 

acţiunii/activităţii, în caz contrar Municipiul Baia Mare poate refuza plata 

aferentă decontului depus cu întârziere; rapoartele intermediare vor cuprinde 

o secţiune narativă şi o secţiune financiară. 

4.2.3.  Se obligă să promoveze imaginea municipiului Baia Mare în toate activităţile pe care le 

va desfăşura, făcând referire explicită la următoarea expresie: „Activitate realizată cu 

sprijinul Municipiului Baia Mare” şi să introducă pe materialele realizate în cadrul 

activităţii desfăşurate logo-ul Municipiului Baia Mare, conform Manualului de 

Identitate Vizuală al Municipiului Baia Mare ce poate fi accesat la următoarea adresă: 

http://www.baiamare.ro/ro/Site-si-identitate-vizuala/Site-si-identitate-vizuala/  

Observaţie: înainte ca aceste materiale să fie produse, Clubul Sportiv Handbal Club 

Municipal Baia Mare are obligaţia de a obţine de la Municipiul Baia Mare acceptul 

privind realizarea lor, după ce acesta din urmă verifică respectarea regulilor de 

identitate vizuală. 

4.2.4.   Se obligă să organizeze la cererea Primăriei Municipiului Baia Mare activităţi de 

profil ce urmează a se desfăşura sub egida municipalităţii. 

4.2.5.   Se obligă să nu transfere sau să cesioneze drepturile dobândite prin prezentul contract 

de susţinere financiară altor persoane fizice sau juridice. 

 

ART.5. MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 

5.1. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri: 

 

 la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, în cazul în care nu se prelungeşte prin 

acordul părţilor; 

 prin acordul părţilor contractante; 

 în caz de forţă majoră; 

 imposibilitatea asigurării fondurilor băneşti de către Consiliul Local al Municipiului Baia 

Mare; 

 prin reziliere, de drept, fără punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată în 

cazul nerespectării destinaţiei sumelor alocate 

 

ART.6. REGLEMENTAREA LITIGIILOR 

 

6.1. Eventualele litigii, neînţelegeri sau pretenţii, având legătură cu prezentul contract de 

finanţare, sau  

încălcare, încetarea, sau invalidarea acestuia, vor fi soluţionate pe cale amiabilă, în caz 

contrar părţile se vor adresa instanţei de judecată de drept comun. 

 

ART.7. FORTA MAJORA 

http://www.baiamare.ro/ro/Site-si-identitate-vizuala/Site-si-identitate-vizuala/


 

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 notificarea expresă. Încetarea cazului de forţă majoră va fi de asemenea adusă la 

cunoştinţa celeilalte părţi in termen de 5 zile de la încetarea, prin notificare expresă. 

 

ART.8. CLAUZE SPECIALE 

 

8.1. Părţile au obligaţia de a nu întreprinde nimic de natura a afecta bună desfăşurare a 

activităţii care face obiectul prezentului contract de finanţare. 

 

8.2. Modul de gestionare a sumelor alocate de Consiliul Local al Municipiului Baia Mare către 

Handbal Club Municipal Baia Mare va fi controlat de către Biroul Audit Public Intern din 

cadrul Primăriei municipiului Baia Mare, în baza rapoartelor şi documentelor justificative 

prezentate. 

 

8.3. Consiliul Local al Municipiului Baia Mare poate analiza pe parcursul derulării contractului 

de susţinere financiară performantele obţinute de Clubul Sportiv Handbal Club Municipal 

Baia Mare, echipa de handbal masculin, şi va putea dispune: diminuarea valorii 

contractului,  în cazul nerealizării integrale a obiectivelor propuse de către structura 

sportivă sau creşterea valorii contractului în cazul realizării şi/sau depăşirii obiectivelor de 

către aceasta. 

 

ART.9. DISPOZITII FINALE 

 

9.1. Modificarea, adaptarea şi completarea prezentului contract, se va face numai cu acordul scris 

şi semnat al ambelor părţi, prin acte adiţionale. 

9.2. Anexa Nr. 1 „Programarea obiectivelor. Buget” face parte integrantă din prezentul contract. 

 

 

 

 

 

 

9.3. Prezentul contract de susţinere financiară a fost încheiat în 3 exemplare de valoare juridica 

egală, din care 2 exemplare pentru Municipiul Baia Mare şi 1 exemplar pentru Clubul 

Sportiv Handbal Club Municipal Baia Mare . 

 

 

 

MUNICIPIUL BAIA MARE 

 

 

CLUB SPORTIV HANDBAL CLUB 

MUNICIPAL BAIA MARE,  



secţia de handbal masculin 

 

Primar, 

Cătălin Cherecheş 

 

 

Preşedinte, 

Nicolae Bud 

 

Director Economic, 

Carmen Pop 

 

 

Director Economic, 

Aurica Pop 

 
Direcţia Economică, 

Vizat CFP, 

Şef Serviciu Resurse Umane, 

Virginia Butnar 

 

 

Director sportiv secţia de handbal masculin, 

Vasile Viman 

 

Serviciul Finanţări Locale, 

 

 

 

 

 

Vizat Juridic, 

 

 

 

 


