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REFERAT 
privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2011, in cadrul contractului de 

asociere cu Clubul Sportiv Scolar nr.1 Timişoara,aprobat prin HCL nr.168 / 2010 si 
modificarea si completarea acestuia 

           Prin HCL nr.168/2010 s-a aprobat Contractul de asociere dintre Municipiul Timişoara şi 
Clubul Sportiv Scolar nr.1 Timisoara, pentru sprijinirea activitatii sportive a sectiilor clubului, pe 
perioada 2010-2011 inclusiv. 
In cadrul acestui contract de asociere, prin HCL nr. 168/2010, a fost aprobata contributia 
Municipiului Timisoara, pentru anul 2010, in valoare de 100.000 lei, avand in vedere solicitarea 
clubului sportiv privind finantarea de la bugetul local pentru sprijinul activităţii sportive a sectiilor 
clubului, pentru acoperirea unor cheltuieli  necesare organizarii si  desfasurarii calendarului 
competitional in anul 2010. 

Sectiile sportive pentru care s-a acordat finantare de la bugetul local sunt: badminton, 
gimnastica,kaiac-canoe , lupte, natatie si sah. 
           Prin Adresa nr. DP2011-230/17.01.2011, Clubul Sportiv Scolar nr.1 Timişoara a inaintat 
informarea privind rezultatele sportive obtinute si modul de realizare a obiectivelor cuprinse in 
contractul de asociere. Totodata a fost anexat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 si 
principalele obiective asumate pentru anul 2011. 
           Avand la baza Raportul de evaluare nr. SC 2011-3090 /15.02.2011, a activitatii sportive 
desfăşurate de cluburile asociate cu Municipiul Timisoara in anul 2010, cu Anexa nr.9, Comisia de 
evaluare si analiza a performantelor sportive obţinute de echipele asociate cu Municipiul Timişoara, 
constituită în baza HCL nr.516/25.11.2008, a analizat şi a evaluat activităţile sportive desfăşurate de 
club, in baza asocierii cu Municipiul Timişoara, conform HCL nr.168/2010. 
Rezultatele sportive obtinute de club in anul 2010 au fost urmatoarele:         
-231 medalii la concursuri nationale:48-Au;78-Ag;95-Bz 
-20 medalii internationale: 
Med Ag-JO tineret la gimnastica;alte med la CE;CB 
-27 sportivi selectionati in loturile nationale de juniori, dupa cum urmeaza:badminton 7 sportivi ,  
sah  10 sportivi, gimnastica artistica fete  3 sportivi ,baieti   1 sportiv, inot    1 sportiv ,  lupte  
2 sportivi , kaiac-canoe 3 sportivi. 
-clasare in top 10 cluburi scolare  
Au fost organizate competitii C.S.S. nr.1 cu parteneri locali:peste 20 competitii la disciplinele 
badminton,gimnastică artistică băieţi/ fete,gimnastică ritmică, inot, kaiac – canoe, lupte greco-
romane/ libere,sah. 
           Avand in vedere ca sectiile clubului si-au indeplinit obiectivele sportive de performanta si 
 s-au asigurat resursele financiare in completarea contributiei financiare primite din bugetul local 
pentru sustinerea calendarelor sportive, propunem aprobarea contributiei pentru anul 2011, in cadrul 
contractului de asociere dintre Municipiul Timisoara si C.S.S.nr.1. 
          Clubul a solicitat prelungirea contractului de asociere  pentru anul 2011 si a prezentat bugetul 
de venituri si cheltuieli pentru anul 2011 in valoare totala de 736.000, fiind solicitata contributia 
financiara a Municipiului Timisoara in suma de 140.000 lei .             
          Prin HCL nr.31/15.02.2011 a fost aprobat bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 
2011, care prevede la cap. 67.02.05.01-Sport suma de 4.879.410 lei, din care 3.327.261 lei sunt 
restante din anul 2010, rezultand un buget disponibil in suma de 1.552.149 lei. 
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          In aceasta situatie, tinand cont de limitele bugetului disponibil, Comisia de evaluare si analiza a 
performantelor sportive obţinute de echipele asociate cu Municipiul Timişoara, a propus alocarea 
contributiei financiare pentru sectiile clubului C.S.S.nr.1, pentru anul 2011, in suma de  
70.000 lei.  
          Totodata propunem sa se aprobe modificarea si completarea prin act aditional,a contractului de 
asociere incheiat intre Municipiul Timisoara si C.S.S. nr.1 Timisoara, aprobat prin HCL nr.168/2010. 
Derularea asocierii in anul 2011 se va face in urmatoarele conditii: 
1.Contributia financiara se efectueaza pentru activitatea sportiva a sectiilor clubului, in conformitate 
cu calendarele competitionale ale federatiilor nationale. 
2. Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contributiei  Municipiului  
Timisoara in cadrul asocierii, sunt precizate  in  Anexa nr.1 la actul aditional, in baza prevederilor 
HG nr.1447/2007. 

 3. C.S.S.nr.1 Timişoara are obligatia realizarii in anul 2011 : 
a) urmatoarele obiective de performanta sportiva: 
- minim 216 medalii la Campionate nationale si Cupa Romaniei ; 
- participari  la competitii internationale cu  clasari internationale meritorii : la Campionate. 
Balcanice si Campionate Europene ;  
- selectia unui numar de sportivi din sectiile clubului in loturile nationale de juniori; 
b). organizarea din punct de vedere logistic şi tehnic a unor competitii , in colaborare cu parteneri 
locali, la toate disciplinele sportive: minim 20 de competitii. 
4. La sfarsitul semestrului si la finele anului competitional, Directia Patrimoniu in baza informarii 
primite de la clubul sportiv, va intocmi Raportul de evaluare privind realizarea obiectivelor sportive, 
pe care il va inainta Comisiei de evaluare si analiza a contractelor de asociere, numita prin HCL 
nr.516/2008.Neindeplinirea obiectivelor de performanta sportiva cuprinse la pct.3,lit.a), duce la 
incetarea de drept a contractului de asociere si restituirea sumelor acordate cu titlu de contributie din 
partea Municipiului Timisoara, cu exceptia sumelor care au fost deja utilizate. 
5. (1) Din contributia pentru anul 2011 Municipiul Timisoara va achita un avans de maxim 30% , in 
limita bugetului disponibil, in baza referatului transmis de catre clubul sportiv; 
      (2) Municipiul Timisoara va efectua platile , pentru contributia financiara pe anul 2011, in transe , 
in limita bugetului disponibil si a disponibilului in cont la data solicitarii de plata, pe masura 
prezentarii si aprobarii documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate. 
6.Obligatiilor C.S.S.nr.1, cuprinse in prezentul referat,se adauga si obligatii cuprinse in art.4, pct.4.2., 
din contractul de asociere aprobat prin HCL nr.168/2010. 
          Contributia financiara pentru  anul 2011, modificarile si completarile la contractul de 
asociere cu C.S.S.nr.1 Timişoara, vor fi stipulate prin Act adiţional , la contractul de asociere aferent 
HCL nr.168/ 2010. 
          Conform celor mentionate propunem aprobarea proiectului. 

 
 

 
Viceprimar, 
 
Adrian Orza 
 
Director executiv Directia Economica, 
Smaranda Haracicu 
 
Avizat juridic, 
 
 

Director executiv Directia Patrimoniu, 

Nicusor Constantin Miut 
 
Sef Serviciu Administrare Patrimoniu- 
Baze sportive, 
Martin Staia 
 
Întocmit consilier, 
Ioan Mihai Costa 
 



                                                                                                                         Cod FP53-01, ver.1 
 

3 
 

       


