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

asociere cu Clubul Sportiv Baschet Club Danzio Timisoara, 
aprobat prin HCL nr.167/2010 si modificarea si completarea acestuia 

 
 

          Prin HCL nr.167/2010 s-a aprobat Contractul de asociere dintre Municipiul Timişoara şi 
Clubul Sportiv Baschet Club Danzio Timisoara, pentru sprijinirea activitatii echipei de baschet 
feminin, pentru perioada 2010-2011 inclusiv. 
In cadrul acestui contract de asociere,a fost aprobata contributia Municipiului Timisoara, pentru 
anul 2010, pentru sprijinirea activitatii sportive a echipei de baschet, in suma de 100.000 lei. 
          Prin Adresele nr. DP2011-018/10.01.2011 si DP2011-144/13.01.2011, clubul sportiv  a 
inaintat informarea privind rezultatele sportive obtinute si modul de realizare a obiectivelor 
cuprinse in contractul de asociere si totodata a fost prezentat Bugetul de venituri si cheltuieli al 
echipei de baschet feminin pe anul 2011.  
Se solicită Municipiului Timisoara acordarea unei  contributii financiare pentru anul 2011 in 
baza contractului de asociere , in suma de 400.000 lei,în vederea finanţării şi realizării în comun 
a actiunilor sportive cuprinse in calendarul competitional al echipei. 
          Conform Raportului 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. 6, 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 echipa BC.Danzio Municipal Timişoara , echipă asociată  cu Municipiul 
Timişoara, conform HCL nr.167/2010. 
In primul sezon 2009-2010, la revenirea in prima liga, echipa a avut un obiectiv de mentinere in 
divizie, intrucat a dispus de un lot bazat pe un grup de jucatoare tinere fara experienta, iar 
bugetul disponibil nu a permis achizitionarea unor jucatoare de valoare cu experienta 
competitionala. 
Avand in vedere ca in anul 2010 clubul a primit o finantare mai consistenta, pentru campionatul 
2010-2011 s-a reusit intarirea lotului atat valoric cat si numeric.Stabilitatea financiara si valoarea 
lotului actual au determinat in turul editiei actuale o evolutie sportiva buna.Echipa este calificata 
in playofful campionatului alaturi de cele mai bune echipe, avand premize pentru o clasare finala 
buna. 
Obiectivele echipei tin de actuala structura a lotului, si au fost esalonate pe mai multi ani, pentru 
consolidarea unei echipe de prima liga: 
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- pentru editia 2009- 2010:-echipa  a reusit clasarea pe locul 13-14, dar si-a atins obiectivul: mentinerea 
in div. A;a jucat turul 1 in Cupa Romaniei. 
b)dupa prima parte a editiei 2010-2011 echipa s-a clasat pe locul 4 seria NV-calificata in playofful  
campionatului 
            Avand in vedere ca echipa si-a indeplinit obiectivul sportiv de performanta pentru prima 
echipa si a asigurat resursele financiare in completarea contributiei financiare primite din bugetul 
local pentru sustinerea calendarelor sportive ale echipelor de tineret si juniori, propunem 
aprobarea contributiei pentru anul 2011, in cadrul contractului de asociere dintre Municipiul 
Timisoara si C.S. BC Danzio. 
            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. 
            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 echipa de baschet BC Danzio pentru anul 2011, in 
suma de 170.000 lei.  
            Totodata propunem sa se aprobe modificarea si completarea prin act aditional, a 
contractului de asociere incheiat intre Municipiul Timisoara si C.S.BC Danzio Timisoara, 
aprobat prin HCL nr.167/2010. 
 
            Derularea asocierii in anul 2011 se va face in urmatoarele conditii: 
1. Contributia financiara se efectueaza pentru calendarul competitional al echipei de baschet 
senioare C.S.BC Danzio Timisoara din Divizia A, returul editiei 2010-2011 si turul editiei 2011- 
2012,care isi desfasoara activitatea conform calendarului Federatiei Romane de Baschet. 
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. Echipa BC.Danzio Municipal Timişoara , are obligatia realizarii in anul 2011 a urmatoarelor 
obiective de performanta sportiva: 
a) pentru  editia 2010-2011: este finalista in playoff-ul campionatului diviziei A; 
clasare pe unul din locurile 4-6 in finala CN; 
b) pentru turul editiei 2011-2012: calificare in turul 2 al Cupei Romaniei; 
ocuparea unui loc in clasament locurile 1-6 care sa permita echipei in retur clasarea pe unul din 
locurile 1-5 in finala C.N. Div A. 
La sfarsitul editiei 2010-2011, 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. 
4. Plata contributiei anuale se va efectua astfel: 
  4.1.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; 
 4.2. 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. 
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5. Obligatiilor C.S.BC Danzio Timişoara, cuprinse in prezentul referat,se adauga si obligatii 
cuprinse in art.4-pct.4.2. din contractul de asociere aprobat prin HCL nr.167/2010. 
    Contributia financiara pentru anul 2011, modificarile si completarile la contractul de 

asociere cu C.S.BC Danzio Timişoara, vor fi stipulate prin Act adiţional , la contractul de 
asociere aferent HCL nr.167/ 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 
 

 


