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Situatie activitate 

Club Sportiv "FRONTIERA 2004" Curtici 

20 17 -2019 

Dupa reorganizarea Clubului Sportiv "FRONTIERA 2004" Curtici conform 
H 165/18.08.2017, s-a reus it evitarea desfintarii echipei de fotbal prin plata restantelor Ia nivelul 
Asociatiei Judetene de Fotbal ARAD, cat si Ia jucatorii si antrenorii care au prestat servicii pana 
Ia data de 31.12.2017, acest lucru fiind un lucru pozitiv, punandu-se bazele unui inceput sanatos 
de activitate a Clubului Sportiv "FRONTIERA 2004" Curtici, cu o noua organizare contabila
fmanciara transparenta, toate plati le efectuandu-se prin Trezorerie Arad. 

La nivel sportiv am avut trei echipe de fotbal inscrise in campionatul judetean Arad, clasandu-se 
astfel: 

- echipa seniori: locul 16 - I punct 

- echipajuniori A: locul 14-0 puncte 

- echipajuniori C: locul 1.0 - 12 puncte. 

In anul 2017 s-au achitat datoriile din banii primiii de Ia bugetul local ca titlu de 
subventie. Venituri din subventii de Ia bugetul local aferent anului 20 17 a fost in sun1a de 
222.937,27 lei, din aceasta sumas-au achitat salarii, contributi i aferente salarii, si aile bunuri si 
servicii. 

In anul 20 18 am inceput reconstructia echipelor de fotbal, in primavara Ia echipa de 
scniori transferand opt j ucatori noi, cu care am reusit sa evitam rctrogradarea echipei acunlUiand 

18 puncte. La echipa de juniori A, Ia fel am acumulat 15 puncte si evitand ultimul Joe. 

In perioada de vara am imbunatatit lotul cchipci de seniori, astfel ca Ia tinalul anului 
2018, am terminal turul pe locul 4-5 cu un total de 27 puncte. Si Ia echipele de juniori am 
avansat, echipa de juniori A fiind pe locul 7 cu 15 puncte, iar cchipa de juniori C pe locul I. 

Deascmenea Ia scctia fotbal am infiintat 2 echipe de copii, nascuti int.rc anii 2006 - 2007 si 2010 
- 20 II. Deasemenea au function.at si celelalte sectii ale clubului, respectiv handball fete, Ienis de 
camp s i karate. 
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La nivelul anului 20 18, nu au fost inregistrate restante ale Clubului Sportiv. Platile fi ind 
conforme cu bugetul aprobat de Consiliul Local. 

La sfarsitul anului 2018, am primit cu titlu gratuit de Ia firma SC Coindu Romania S.R.L., 
echipamente pt echipa de seniori. 

In total aproximativ I 00 de copii isi desfasoara activitatea Ia clubul sponiv, plus 20 de jucatori si 
antrenori Ia echipa de seniori. 

In anul 2018 s-au efectuat cheltuieli pentru salarii si contributii societate in suma de 
46.800 lei. Tot in anul 2018 s-au luat in calcul cheltuieli cu bun uri si servicii unde intra: 

- cheltuieli incalzire, iluminat, apa, canal si salubritate, transport - jucatorii acestui club 
se deplaseaza Ia diverse compeliti i sportive care fac obiectul clubului sportiv.; 

- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare necesare sunt: antrenor handbal, 
antrenor junior, antrenor Karate, antrenori tenis, servicii contabilitate, asistent medical, servicii 
arbitraj, program contabilitate, materiale sanitare; 

- alte cheltuieli cu bunuri si servicii, suma prevazuta in buget, necesara pentru activitate 
indemnizatie jucatori, indemnizatie efort si achitarea facturii AJF. 

Pc total an 2018, Clubul Sportiv "Frontiera 2004" Curtici a primit suma de 420.422,98 
lei, suma subventionata de Ia bugetullocal (venituri) si cheltuieli aferente anului 2018 in suma de 
419.770,82 lei. 

Pentru anul 2019 am prevazut un buget in valoare totala de 500.000 lei dupa cum urmeaza: 

- persoancle remunerate pentru activitatea depusa in cadrul clubului sunt: salarii si 
contracte sportive 

- inveotarul clubului 

- regulan1cntul de ordinc interioara 

- achizitionarea de materiale. 

Strategia pentru anul 2019, este asigurarea climatului necesar pentru a desfasura activitati 
sportive copiilor din orasul Curti~i si nu numai, si atragerea copiilor spre sport si miscare. 



CLUB SPORTIV "FRONTIERA 2004" CURTICI 
CIF: 17310502 
Adresa: Str. Primnriei, Nr. 47 
Oras: Curtici, Jud. Arad 
Nr. f!J"Jjo J .(JJ .f ~ 

Deasemenea pentru cchipele inscrise in competitie clasate pe locurile fruntase, pentru echipa de 
seniori incercand o clasare pe podium (I - 3) pentru orasul Curtici fiind un lucru pozitiv. 

Raport de activitate 

Pentru primul trimestru al anului 2019, echipele de fotbal angrenatc in competitie vor 
efectua antrenamentele specifice perioadei de pregati re si meciuri de pregatire, precum si vizele 
medicale. 

Pentru bugetul anulu i 20 19 s-a luat in calcul nivelul cheltuielilor din anul precedent si 
eventualele cresteri de tarife ajungand Ia un buget estimat de 500.000 lei, astfel: 

• salarii de baza in suma de 42.768 lei si contributii societate in suma de 1.080 lei si 
indemnizatie hrana in suma de 4.152 lei/an, necesare pentru salariatii Clubul Sportiv 
"Frontiera 2004" Curtici. 

• incalzit, iluminat in suma de 2.400 lei, suma necesara pentru p lata energiei e lectrice care 
servesc Ia orgartizarea diverselor competitii, 

• apa, canal sisalubritate in suma de 5.400 lei, cheltuiala prevazuta in buget si necesara 
pentru achitarea lor, 

• transport in suma de 16.900 lei, jucatorii acestui club se deplascaza Ia diverse competiti i 
sportive care fac obiectul clubul sportiv. 

• alte bun uri si servicii pentru intretinere si functionare in sum a de 181.1 00 lei, este 
necesara pentru: - antrenorie chipa mare= 22.000 lei/an 

- antrenorihandbal = 8.000 lei/an, 

- antrenori junior= 24.000 lei/an, 

- antrenori karate = 12.000 lei/an, 

- antrenori tenis = 8.000 lei/an, 

- servicii contabi litatc = I 8.000 lei/an, 

- asistent medical = 4.500 lei/an, 

- prestari servicii" SC REGIO INTEGRAL S.A." = 38.400lei/an, 

- servicii arbitraj = 20.800 lei/an, 

- program contabilitate = 12.000 lei/an, 

- medicina, vize medicale = 4.000 lei/an, 
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- alte reparatii = 7.400 lei/an, 

- medici EKG = 2.000 lei/an 

Pentru intocmirea bugetului pe anul 2019 Ia eapitolul" Medicamente si materiale 
sanitare" s-au luat in ealcul nivelul cheltuielilor din anul precedent si eventualele cresteri de 
tarife astfel: 

medieamente = 2.400 lei/an 

La eapitolul "Bunuri de natrura obiectelor de capital", pcntru intocmirea bugetului pe 
a nu l 2019 s-a luat in cal cui nivelul cheltuie lilor din anul precedent si eventualele crcsteri de 
tarife astfel: . uniforme si echiP.amente = 8.800 lei. 

Alte chelruieli cu bunuri si servicii 235.000 lei, suma prevazuta in buget, care este 
necesara pentru achitarea indemnizatiei jucatorilor conform contractelor = 200.000 lei/an, 
indemnizatia de efort = 20.000leilan s i achitarea facturilor catre AJF = 15.000 lei/an. 

REFE 


