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                                                                                  ANEXA LA HCL nr. ________ / ____________ 
 

ACT ADITIONAL nr. ___ 
la contractul de asociere aprobat prin HCL nr.114/2007, modificata si completata prin  

HCL nr.145/2009 si HCL nr.163/2010 
 
 

Intre MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara, reprezentat 
prin Primar- Gheorghe Ciuhandu si Secretar- Ioan Cojocari, cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal 
nr. 14756536, 
si 
          Clubul Sportiv UNIVERSITATEA TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, str. Mihai Viteazu  
nr. 1, cod fiscal nr. 6879007, cont bancar nr. RO70TREZ6215009XXX000401, deschis la Trezoreria 
Timisoara, reprezentat prin d-nul Mircea Chis -  in calitate de director si d-nul Serban Viorel Aurel – in 
calitate de presedinte sectie C.S.Universitatea Politehnica Municipal Timisoara, 
se incheie prezentul act aditional la contractul de asociere aprobat prin HCL nr.114/2007, modificata si 
completata prin HCL nr.145/2009 si HCL nr.163/2010. 
 
Art.1:(1) Contributia financiara a Municipiului Timisoara, pentru anul 2011, este de 200.000 lei de la 
bugetul local, cap.67.02. „Cultura, recreere si religie” ( 67.02.05. „Servicii recreative si sportive”). 
(2) Contributia financiara se efectueaza pentru activitatea sportiva a echipei de handbal seniori C.S. 
Universitatea Politehnica Municipal Timisoara din Liga Nationala,  echipa Politehnica II din divizia A si 
grupele de juniori ale clubului, conform calendarelor Federatiei Romane de Handbal si Asociatiei 
Judetene de Handbal Timis. 
Art.2:(1) Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contributiei  
Municipiului  Timisoara in cadrul asocierii, sunt precizate in  Anexa nr.1 la prezentul act aditional, in 
baza prevederilor HG nr.1447/2007. 
Art.3:(1) C.S.Universitatea Politehnica Municipal Timişoara, are obligatia realizarii in anul 2011 a 
urmatorului obiectiv de performanta sportiva: pentru  editia 2010-2011, clasarea pe unul din locurile  
7-8 in campionatul Ligii Nationale. 
Art.4: (1) La sfarsitul editiei 2010-2011 a Ligii Nationale, 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.  
           (2) Neindeplinirea obiectivelor de performanta sportiva cuprinse la art.3, 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, conform art.1alin.(2).Dovada 
cheltuirii acestor sume in scopurile mai sus mentionate, se va face cu acte justificative puse la dispozitia  
Municipiului Timisoara. 
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Art.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. 
Art.6: (1) Se modifica art.6 - Incetarea contractului, pct.6.1, care va avea urmatorul continut: 
’’ 6.1. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri : 
       a)  la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; 
       b)  înainte de expirarea termenului, prin acordul comun al celor doua părţi, la initiativa uneia dintre 
acestea;                                                                                                            
       c) prin reziliere de drept, fara punere in intarziere, pentru neîndeplinirea de către club a obligaţiilor 
stipulate la art.4,pct.4.2,subpct.4.2.1 si 4.2.7 din contract, subpct.4.3.1 si 4.3.2 din act aditional nr.3, 
respectiv art.3 din prezentul act aditional, fiind considerate de către părţi ca reprezentând obligaţii 
esenţiale în prezentul contract. 
       d) pentru neexecutarea în mod culpabil a celorlalte  obligaţii, contractul se va putea rezilia sau 
clubul va fi obligat la repararea prejudiciului cauzat Municipiului Timişoara, prin plata de daune- 
interese, în condiţiile dreptului comun.’’ 
Art.7: (1) Prezentul act aditional a fost incheiat in 4( patru) exemplare, cite doua pentru fiecare parte 
contractanta. 
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