
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA TINOSU
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
- privind aprobarea asocierii Comunei Tinosu cu asociaţiile sportive: „Prahova”

Tinosu şi „Viitorul” Predeşti, în vederea promovării activităţii sportive în localitate

Văzând:
- cererea înregistrată sub nr. 2016/22.06.2015, prin care Asociaţia Sportivă „Prahova”
Tinosu solicită asocierea cu Comuna Tinosu;
- cererea înregistrată sub nr. 1872/10.06.2015, prin care Asociaţia Sportivă „Viitorul”
Predeşti solicită asocierea cu Comuna Tinosu;
- expunerea de motive înregistrată sub nr. 2640/14.08.2015, prin care primarul comunei
propune aprobarea asocierii Comunei Tinosu cu asociaţiile sportive „Prahova” Tinosu şi
„Viitorul” Predeşti, în vederea promovării activităţii sportive în localitate;
- raportul de specialitate al compartimentului de resort înregistrat sub nr.
2644/14.08.2015;
- avizul comisiei pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecția mediului şi turism, agricultură a Consiliului local;
- avizul comisiei pentru activități juridice şi disciplină, muncă şi protecție socială,
protecție copii, tineret şi sport;

Având în vedere dispoziţiile:
- art. 3 alin. (1), art. 12, art. 67 alin. (2) şi art. 69 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr.
69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 3 alin. (20, art. 11, art. 12, art. 20 lit. h) şi lit. k) art. 35 alin. (1) şi Anexa nr. 2, Cap.
II, lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 36 alin. (6) lit. a) pct.6, alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Local al comunei Tinosu adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. (1) Se aprobă asocierea Comunei Tinosu cu Asociaţia Sportivă „Prahova”
Tinosu.

(2) Se aprobă asocierea Comunei Tinosu cu Asociaţia Sportivă „Viitorul” Predeşti.
Art. 2. Obiectul asocierii îl constituie promovarea activităţii sportive în Comuna

Tinosu.
Art. 3. Se aprobă modelul contractului de asociere, potrivit anexei, care face perte

integrantă din prezenta hotărâre.



Art. 4. Se împuterniceşte primarul Comunei Tinosu să încheie contractele de
asociere cu cele două asociaţii sportive.

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor şi persoanelor interesate
prin grija secretarului comunei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DOBRE MATEI

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR

COSTACHE MIRELA

Tinosu, 18.08.2015.
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A V I Z
- asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Tinosu cu

asociaţiile sportive: „Prahova” Tinosu şi „Viitorul” Predeşti, în vederea promovării
activităţii sportive în localitate

Subsemnata Costache Mirela, secretar al comunei Tinosu, analizând proiectul de
hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Tinosu cu asociaţiile sportive: „Prahova”
Tinosu şi „Viitorul” Predeşti, în vederea promovării activităţii sportive în localitate, am
constatat următoarele:

Art. 3 alin. (1) din Legea nr. 69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului prevede că
autoritatile administratiei publice au obligaţia sa sprijine sportul pentru toti si sportul de
performanta si sa asigure conditiile organizatorice si materiale de practicare a educatiei
fizice si sportului in comunitatile locale, iar art. 69 alin. (1) din aceeaşi lege dispune:
„Structurile sportive fara scop patrimonial si Comitetul Olimpic Roman, in conditiile
prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat si de la bugetele locale pentru
finantarea de programe sportive. Aceste sume se asigura pe baza de contracte incheiate
intre structurile sportive respective si organele administratiei publice centrale sau locale,
dupa caz.”

Potrivit art. 36 alin. (6) lit. a punctul 6 din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei
publice locale, în exercitarea atribuţiilor privind gestionarea serviciilor furnizate către
cetăţeni, consiliul local asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sportul.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001, legea
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
consiliul local hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice
române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări,
servicii sau proiecte de interes public local.

Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale stipulează
că autorităţile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor
lucrări şi servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizează pe bază de
contracte de asociere, în care se prevăd şi sursele de finanţare reprezentând contribuţia
fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale implicate

Faţă de cele de mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 117 lit. a) din Legea
nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, avizez favorabil acest proiect.

SECRETAR,
Costache Mirela
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EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul Andrei Iulian-Gabriel, primar al comunei Tinosu, supun spre analiză
şi aprobare Consiliului Local “Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei
Tinosu cu asociaţiile sportive: „Prahova” Tinosu şi „Viitorul” Predeşti, în vederea
promovării activităţii sportive în localitate.”

În baza Legii nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, vă prezint următoarele:

Prin cererile înregistrate la sediul instituţiei noastre sub nr. 1872/10.06.2015 şi nr.
2016/22.06.2015, Asociaţia Sportivă „Viitorul” Predeşti şi Asociaţia Sportivă „Prahova”
Tinosu au solicitat asocierea cu Comuna Tinosu, în vederea promovării sportului în
localitate prin acordarea de sprijin financiar pentru a putea participa la competiţii sportive
oficiale.

Cele două asociaţii sportive nu au personalitate juridică, dar fiecare dintre ele are o
echipă de fotbal, rezultatele obţinute fiind importante, raportat la resursele financiare,
tehnice şi materiale de care dispun.

Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului:
„Autoritatile administratiei publice, unitatile si institutiile de invatamant, institutiile
sportive, precum si organismele neguvernamentale de profil au obligaţia sa sprijine
sportul pentru toti si sportul de performanta si sa asigure conditiile organizatorice si
materiale de practicare a educatiei fizice si sportului in comunitatile locale.”

De asemenea, art. 69 alin. (1) din aceeaşi lege prevede că: „Structurile sportive fara
scop patrimonial si Comitetul Olimpic Roman, in conditiile prezentei legi, pot beneficia
de sume de la bugetul de stat si de la bugetele locale pentru finantarea de programe
sportive. Aceste sume se asigura pe baza de contracte incheiate intre structurile sportive
respective si organele administratiei publice centrale sau locale, dupa caz.”

Propunerea mea este aceea de a acorda celor două asociaţii un sprijin financiar
minim, constând în decontarea cheltuielilor pentru plata arbitrilor şi a observatorilor,
precum şi a taxelor pentru participare către Asociaţia Judeţeană de Fotbal Prahova.

Având în vedere cele prezentate, vă solicit:
- aprobarea asocierii Comunei Tinosu cu cele două asociaţii sportive;
- obiectul asocierii să îl constituie promovarea activităţii sportive în Comuna

Tinosu;
- aprobare modelului contractului de asociere;
- împuternicirea primarului să încheie contractele de asociere cu cele două asociaţii

sportive.
PRIMAR,

Andrei Iulian-Gabriel

Consiliului Local al comunei Tinosu



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA TINOSU
PRIMAR
Nr.2644/14.08.2015.

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata Vlad Adriana, şef Birou financiar-contabil, taxe şi impozite, resurse
umane în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu, analizând
Proiectul de hotărâre privind ,, privind aprobarea asocierii Comunei Tinosu cu asociaţiile
sportive: „Prahova” Tinosu şi „Viitorul” Predeşti, în vederea promovării activităţii
sportive în localitate”, am constatat următoarele:

Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale stipulează
că autorităţile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor
lucrări şi servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizează pe bază de
contracte de asociere, în care se prevăd şi sursele de finanţare reprezentând contribuţia
fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale implicate.

Posibilitatea legală de asociere între Comuna Tinosu şi cele două asociaţii sportive
este reglementată de dispoziţiile art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 7 şi alin. (7) lit. a) din Legea
nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

În raport cu cele prezentate, a fost iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl
avizez favorabil.

Şef Birou,
Vlad Adriana


