
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE 
CONSILIUL LOCAL 

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726 
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781 

     Judeţul Covasna 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 232/2008 
 

privind instituirea Programului de sprijinire a sportului în Municipiul Sfântu Gheorghe 
“SFÂNTU GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL” 

 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 40761/2008 al Compartimentului Contabilitate 
din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe; 
 Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului 
public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei 
pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină şi al 
Comisiei pentru tineret şi sport a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe; 
 Având în vedere prevederile art. 69 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; 
 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 6 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 ART. 1. – Se aprobă instituirea programului de sprijinire a sportului în Municipiul Sfântu 
Gheorghe “SFÂNTU GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL”. 
 ART. 2. – Fondurile alocate anual finanţărilor nerambursabile acordate în cadrul programului 
instituit prin art. 1 vor fi prevăzute în bugetele anuale ale municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 
anul 2009.  
 ART. 3. – Criteriile şi condiţiile de acces la fondurile publice pentru finanţarea proiectelor 
structurilor sportive de drept privat din municipiul Sfântu Gheorghe sunt prevăzute în Regulamentul 
pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile publice în cadrul 
programului „Sfântu Gheorghe Sprijină Sportul”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte 
integrantă. 
 ART. 4. – Pentru încurajarea sportului de masă, pe terenurile de sport din incinta unităţilor 
de învăţământ situate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe este permis accesul tuturor celor care 
doresc să facă sport, fără ca procesul educaţional să fie prejudiciat şi cu respectarea strictă a  
regulamentelor şi dispoziţiilor interne ale unităţilor de învăţământ.  
 ART. 5. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia pentru 
Tineret şi Sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Compartimentul 
Contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.  

 
 Sfântu Gheorghe, la 30 octombrie 2008 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     CONTRASEMNEAZĂ 
  Ferencz Csaba               SECRETAR 
                 Kulcsár Tünde 

 
 



ANEXĂ la H.C.L. nr. 232/2008 
 
 

Regulament pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile 
publice în cadrul programului „Sfântu Gheorghe Sprijină Sportul” 

 
Cap. 1. Scopul şi obiectivele programului 

 
Art. 1. - Denumirea programului: Program de sprijinire a sportului în Municipiul Sfântu 

Gheorghe, „SFÂNTU GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL!” 
Art. 2. - Scopul programului: 
În cadrul programului de sprijinire a sportului se vor sprijini acele activităţi sportive care 

au o importanţă şi relevanţă pentru comunitatea locală, scopul programului  fiind promovarea 
sportului de performanţă, prin valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat, de 
selecţie, pregătire, competiţie, pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri 
sau obţinerea victoriei; practicarea sportului pentru sănătate, educaţie, recreere ca parte 
integrantă a modului de viaţă, în vederea menţinerii stării de sănătate a individului şi societăţii, 
asigurarea condiţiilor optime pentru pregătirea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire şi 
competiţionale.  

Art. 3. – Obiectivele programului 
(1) Sprijinirea acelor activităţi şi acţiuni din municipiul Sfântu Gheorghe, care se 

derulează la nivel local în domeniul sportului de masă sau de performanţă, astfel: 
a) dezvoltarea activităţii sportive pe plan local; 
b) asigurarea reprezentării pe plan local, naţional, internaţional; 
c) atragerea populaţiei de toate vârstele în activităţi de participare a sportului pentru 

sănătate şi recreere; 
d) menţinerea şi valorificarea tradiţiilor în domeniul sportului; 
e) întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei sportive la nivelul cerinţelor 
f) premierea sportivilor de performanţă în cadrul unei Gale a Sportului din Sfântu 

Gheorghe, desfăşurată anual, în luna decembrie şi încheierea unei convenţii de asociere în acest 
sens cu Direcţia pentru Sport a Judeţului Covasna, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 
1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă; 

(2) Programele şi proiectele sportive realizate de cluburi sportive, asociaţii române cu 
personalitate juridică sau în colaborare cu alte organizaţii care deţin certificat de identitate 
sportivă, pot fi cofinanţate de la bugetul Consiliului Local Sfântu Gheorghe. Cofinanţarea are ca 
scop acoperirea parţială a cheltuielilor aferente acestor programe şi proiecte sportive. 
Cofinanţarea acordată se utilizează de către asociaţii, cluburi sportive numai pentru programele 
şi proiectele sportive iniţiate şi organizate de acestea, în completarea veniturilor proprii şi a celor 
primite sub formă de donaţii sau sponsorizări. Cofinanţarea se acordă, pentru finanţarea parţială 
a unui program ori proiect, în baza unui contract de finanţare nerambursabilă încheiat între 
primarul municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de ordonator principal de credite şi asociaţia 
sau clubul sportiv selecţionat pe baza criteriilor stabilite prin prezentul regulament. Programele şi 
proiectele sportive vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul limitelor de fonduri aprobate 
anual de Consiliul Local cu această destinaţie. 

Art. 4. Condiţii de eligibilitate 
Sunt eligibile acele structuri sportive de drept privat, fără scop patrimonial, respectiv 

cluburi sportive de drept privat şi/sau asociaţii sportive, care intră sub incidenţa Legii nr. 
69/2000 privind educaţia fizică şi sportul, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în 
municipiul Sfântu Gheorghe şi ale căror proiecte se încadrează în obiectivele programului 
„SFÂNTU GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL!”cu menţiunea ca procesul educaţional să nu fie 
prejudiciat şi cu respectarea strictă a regulamentelor şi dispoziţiilor de învăţământ. 

 
 
 



Cap. 2. Criteriile şi condiţiile de acces la fondurile publice pentru finanţarea 
proiectelor structurilor sportive 

 
Art. 5. - Criteriile şi condiţiile generale care trebuie îndeplinite cumulativ de către 

structura sportivă de drept privat, şi/sau asociaţia sportivă cu sediul în municipiului Sfântu 
Gheorghe, sunt următoarele: 
     a) să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii; 
     b) să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia 
pe ramură de sport judeţeană, după caz; 
     c) să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la 
organul fiscal competent; 
     d) să nu aibă obligaţii de plata exigibile din anul anterior la bugetul local; 
    e) să nu aibă obligaţii de plata exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi 
contribuţiile către asigurările sociale de stat; 
     f) să nu se afle în litigiu cu autoritatea administraţiei publice locale căreia îi solicită 
atribuirea unui contract de finanţare, în ceea ce priveşte un contract de finanţare anterior; 
     g) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare; 
     h) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a 
regulamentelor proprii, precum şi a actelor normative în materie; 
     i) să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a 
finanţării; 
     j) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în 
stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
     k) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare. 

Art. 6. - Criteriile specifice pe baza cărora se efectuează evaluarea proiectelor de 
finanţare nerambursabilă şi ponderea acestora, sunt următoarele: 

a) principiul transparenţei: acceptarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local delegaţi să 
verifice cheltuirea banilor obţinuţi de la buget 

b) principiul cofinanţării: banii vor fi acordaţi de la buget, pe baza unui procent raportat 
la sumele obţinute din veniturile proprii (175 % – 2008 / 2009, 150% – 2009 / 2010, 125% - 
2010 / 2011, 100 % – 2011 / 2012) 

c) principiul performanţei: acceptarea unor obiective de performanţă în funcţie de banii 
solicitaţi de la buget (câştigarea competiţiei, promovarea într-o ligă superioară, clasarea în 
fruntea clasamentelor, încurajarea echipelor de juniori, etc.) 
 

Cap. 3. Reguli generale de finanţare a proiectelor 
 

Art. 7. – (1) Finanţarea acordată de Consiliul Local Sfântu Gheorghe are ca principiu 
cofinanţarea. Din acest motiv solicitantul trebuie să aibă şi alte surse de finanţare provenite în 
condiţiile legii. 

(2) Finanţările neramursabile care se acordă din bugetul local nu se pot ridica la mai mult 
de 70% din bugetul total al proiectului. Vor fi luate în considerare doar costurile strâns legate de 
activităţile proiectului. 

(3) Pe baza evaluării proiectelor va fi stabilită suma exactă acordată de Consiliul Local 
Sfântu Gheorghe. Bugetul trebuie întocmit în lei. 

(4) Asociaţiile/fundaţiile trebuie să descrie detaliat cheltuielile care vor fi în cadrul 
proiectului. Cheltuielile trebuie să fie cât mai exacte, uşor de controlat şi justificate cu chitanţe şi 
facturi fiscale. 
Sumele solicitate în proiect, trebuie să fie în concordanţă cu cheltuielile efectuate în cadrul 
proiectului. 

(5) Cheltuielile incluse în evaluarea financiară vor fi luate în considerare dacă sunt 
justificate prin documente corespunzătoare, chitanţe şi/sau facturi. 
 
Cap. 4. Procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă 



 
Art. 8. – Procedura de selecţie publică a ofertelor se desfăşoară în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.  

Art. 9. – (1) Proiectele se depun de solicitanţi la termenul şi la locul indicat în anunţul de 
participare, în numărul de exemplare solicitat. 

(2) Documentaţia solicitanţilor va conţine următoarele: 
- cererea de finanţare, anexa nr. 1 la Regulament; 
- declaraţie pe propria răspundere, anexa nr. 2 la prezentul Regulament;  
- bilanţul contabil pe anul precedent; 
- copii după actele constitutive, după caz; 
- raport privind activitatea solicitantului în anul precedent 
- copie după certificatul de înregistrare fiscală 
- copie după certificatul de identitate sportivă, după caz; 
Art. 10. - Cererile de finanţare primite vor fi examinate de către Comisia de evaluare 

stabilită prin hotărârea Consiliului Local Sfântu Gheorghe, care răspunde şi pentru îndeplinirea 
condiţiilor de eligibilitate ale solicitanţilor. 

Art. 11. - Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc criteriile de eligibilitate 
prevăzute la art. 5 şi în cazul în care:   

a) documentaţia este completă  
b) programele şi proiectele sunt din domeniul sportului şi de interes local; 
c) obiectivele şi activităţile din proiect sunt corespunzătoare şi se încadrează în 

programul lansat; 
d) solicitantul trebuie să fie direct responsabil de elaborarea şi managementul proiectului 

şi să nu acţioneze prin intermediari; 
e) justificarea programului sau proiectului în raport cu strategia organului administraţiei 

publice judeţene care acordă finanţarea. 
Art. 12. - Nu sunt eligibile: 
a) cererile incomplete/completate în mod necorespunzător; 
b) cererile sosite după termenul limită de depunere; 
c) cererile ce au ca obiect activităţi nerelevante pentru obiectivele programului; 
d) proiectele care nu corespund cu scopurile şi obiectivele declarate în programul lansat; 
e) cererile pentru sume ce reprezintă mai mult de 70% din valoarea totală a proiectului; 
f) cererile, ale căror solicitanţi au conturile blocate ca urmare a unei hotărâri 

judecătoreşti; 
g) cererile, ale căror solicitanţi se fac vinovaţi de declaraţii inexacte sau false cu privire la 

informaţiile solicitate de comisia de evaluare; 
h) cererile, ale căror solicitanţi au comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu 

şi-au îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă încheiat cu 
autoritatea finanţatoare, în măsura în care faptele se pot dovedi cu acte; 

i) cererile care nu sunt semnate şi ştampilate în original. 
 

Cap. 5. Încheierea, îndeplinirea şi finalizarea contractului de finanţare 
nerambursabilă 
 

Art. 13. – (1) Contractul de finanţare nerambursabilă se încheie între Primarul 
municipiului Sfântu Gheorghe şi solicitant, conform modelului, anexa nr. 3 la prezentul 
Regulament. 

(2) La încheierea contractului, beneficiarul este obligat să semneze o declaraţie de 
imparţialitate, întocmită potrivit Legii nr. 350/2005; 

(3) Dacă în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatului selecţiei solicitantul 
nu se prezintă pentru încheierea contractului de cofinanţare se consideră că finanţarea nu a fost 
acceptată, iar proiectele în cauză se elimină de la finanţare. 



Art. 14. - Consiliul Local Sfântu Gheorghe va efectua plata către beneficiari, prin 
virament în contul bancar al acestora, într-o singură dată sau în tranşe, conform prevederilor 
contractului încheiat. 

Art. 15. - Structurile sportive care au obţinut finanţare au obligaţia să permită 
monitorizarea alocării sumelor de la bugetul municipiului Sfântu Gheorghe, să întocmească şi să 
transmită în termen de 30 zile de la finalizarea proiectului, un dosar de decontare, cuprinzând: un 
raport de evaluare, decont privind cheltuielile efectuate (cheltuieli transport, cheltuieli de cazare 
şi masă, cheltuieli privind închirierea de săli, echipamente, cheltuieli administrative, cheltuieli 
privind plata colaboratorilor, alte cheltuieli strict legate de derularea proiectului), justificate prin 
xerocopiile facturilor/ chitanţelor, dovezi privind mediatizarea proiectului, în original. 

Art. 16. - Prevederile Legii nr. 305/2005 privitoare la îndeplinirea şi finalizarea 
contractului de finanţare nerambursabilă se aplică în mod corespunzător. 

Art. 17. – Regulamentul pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din 
fondurile publice în cadrul programului „Sfântu Gheorghe Sprijină Sportul” a fost aprobat în 
şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, prin Hotărârea nr. 
231/2008. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Anexa nr. 1 la Regulament 
 
    Structura sportivă .................. 
    Nr. ......... din ................... 
 

CERERE DE FINANŢARE 
 
    A. Date privind structura sportivă 
    1. Denumirea structurii sportive ________________________________________________________ 
    2. Adresa __________________________________________________________________________ 
    3. Certificat de identitate sportivă nr. _____________________________________________________ 
    4. Cont nr. ___________, deschis la _____________________________________________________ 
    5. Cod fiscal ________________________________________________________________________ 
    6. Alte date de identificare: ____________________________________________________________ 
    Telefon _____________ Fax ___________________________________________________________ 
    E-mail ________________ Web ________________________________________________________ 
    7. Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele şi prenumele, funcţia în cadrul structurii 
sportive, telefon) ______________________________________________________________________ 
    7.1. Coordonator ____________________________________________________________________ 
    7.2. Responsabil financiar _____________________________________________________________ 
    7.3. Responsabil cu probleme tehnice ____________________________________________________ 
    7.4. Alţi membri, după caz _____________________________________________________________ 
    B. Date privind proiectul 
    1. Denumirea proiectului ______________________________________________________________ 
    2. Scopul __________________________________________________________________________ 
    3. Obiective specifice _________________________________________________________________ 
    4. Activităţi/acţiuni din cadrul proiectului _________________________________________________ 
    5. Perioada de derulare/acţiune/activitate _________________________________________________ 
    6. Locul de desfăşurare/acţiune/activitate _________________________________________________ 
    7. Participanţi (numărul şi structura)/acţiune/activitate _______________________________________ 
    8. Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe acţiuni/activităţi, categorii de cheltuieli şi surse de 
finanţare), conform tabelului de mai jos: 
 

 

 

 

Nr. 
Crt. 

Programul, proiectul, 
acţiunea/activitatea, categoriile de 
cheltuieli 

Valoarea totală, 
din care (vezi 
col 4 şi 5) în lei 

Suma solicitată 
din fonduri 
publice 

Venituri proprii ale 
structurii sportive 

1.  I. Programul ____________ 
Total _________________ 
1.Proiectul ____________ 
1.1.Acţiunea/activitatea_________ 
total _______________________ 
din care: __________________ 
- 
- 
- 
- 
(se detaliază pe categorii de 
cheltuieli) 
1.2. Acţiunea/activitatea ________ 
total _______________________ 
din care ____________________ 
- 
- 
- 
 

   

 



--------- 
    *) Categoriile de cheltuieli ce se pot finanţa din fonduri publice pentru proiecte sunt cele prevăzute în 
Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1447/2007. 
 
    C. Resurse umane şi financiare ale structurii sportive, angrenate în realizarea 
acţiunilor/activităţilor din cadrul proiectului 
    1. Resurse umane 
    1.1. Număr de personal salariat - total ______________________________________________ 
    din care antrenori (pentru cluburile sportive) _________________________________________ 
    1.2. Număr de secţii pe ramura de sport (pentru cluburile sportive) _______________________ 
    1.3. Număr de sportivi legitimati pe secţii ___________________________________________ 
    1.4. Număr de cluburi sportive afiliate la asociaţia pe ramura de sport judeteană __________________ 
    1.5. Număr de asociaţii fără personalitate juridică afiliate la asociaţia pe ramura de sport 
judeteană_________________ 
    2. Resurse financiare 
    2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent - total _____________ lei, 
    din care: 
    - donaţii, sponsorizări _____________ lei  
    - venituri din activităţi economice (închirieri, prestări de servicii, reclama, publicitate etc.)_________ 
lei  
    - cotizatii, taxe, penalităţi etc. __________________ lei 
    - alte venituri ___________________ lei  
    2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total _____________ lei,  
    din care: 
    - donaţii, sponsorizări _______________lei  
    - venituri din activităţi economice (prestări de servicii, închirieri, reclama, publicitate etc.) _______ lei 
    - cotizatii, taxe, penalităţi etc. _____________ lei  
    - alte venituri _________________ lei  
    D. La prezenta cerere de finanţare se anexează în mod obligatoriu următoarele documente: 
    1. raport de activitate, cuprinzând datele relevante pentru susţinerea cererii de finanţare; 
    2. declaraţia de impartialitate, în conformitate cu anexa la Legea nr. 350/2005 
    3. declaraţie conform modelului anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. _____/2008. 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 2 la Regulament 
 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE 
 

 
    Subsemnaţii ........................................., reprezentanţi legali ai structurii sportive ................................, 
declaram pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în 
declaraţii, ca structura sportiva pe care o reprezentam îndeplineşte condiţiile prevăzute de Hotărârea 
Consiliului Local nr. ________/2008  privind instituirea Programului de spijinire a sportului în 
Municipiul Sfântu Gheorghe “SFÂNTU GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL” , respectiv: 
   a) este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii; 
   b) a publicat, în extras, raportul de activitate şi situaţia financiară pe anul .......... în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, nr. ____________________; a înregistrat raportul de activitate în Registrul 
naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. __________; 
    c) nu are obligaţii de plată exigibile şi nu este în litigiu cu autoritatea finanţatoare; 
    d) nu are obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către bugetul de stat, bugetul local, 
precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat; 
    e) informaţiile furnizate autorităţii finanţatoare în vederea obţinerii finanţării sunt veridice; 
    f) nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive şi a regulamentelor 
proprii; 
    g) se obligă să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării; 
    h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare şi nu se află în stare de dizolvare ori de 
lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
    i) nu beneficiază de un alt contract de finanţare din fonduri publice pentru acelaşi proiect de la aceeaşi 
autoritate finanţatoare în cursul anului fiscal curent; 
    j) nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs de finanţare nerambursabilă de la autoritatea 
___________, în suma de __________ lei. 
 
    Data .................... 
    Reprezentanţi legali: 
    ........................................ 
        (numele, prenumele, funcţia, 
    semnatura şi ştampila structurii sportive) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 3 la Regulament 
 

CONTRACT 
 

privind finanţarea acţiunilor/activităţilor din cadrul programului „Sfântu Gheorghe Sprijină Sportul” 
în anul ................. 

 
 
 
    CAP. I.  Părţile 
 
    Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în .................., str. ................ nr. ......., judeţul ................., 
codul fiscal ........................, cont ................., deschis la ...................., reprezentată prin ......................... şi 
........................., denumită în continuare autoritate finanţatoare, şi 
    structura sportivă .................................., cu sediul în localitatea ......................, str. .................. nr. ........, 
judeţul.............., telefon .................., cont ..................., deschis la ......................, Certificat de identitate 
sportivă nr. ................., reprezentată prin ................... şi ......................, denumita în continuare structura 
sportivă, 
    în baza dispoziţiilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea 
Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 şi ale 
Hotărârii Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe nr. _________/2008 privind instituirea 
programului de spijinire a sportului în Municipiul Sfântu Gheorghe “SFÂNTU GHEORGHE 
SPRIJINĂ SPORTUL”, 
    au convenit încheierea prezentului contract. 
 
    CAP. II 
    Obiectul şi valoarea contractului 
 
    ART. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea proiectului, respectiv a 
acţiunilor/activităţilor din cadrul programului sportiv ........................., prevăzute în anexa nr. 1. 
    ART. 2.  Autoritatea finanţatoare repartizează structurii sportive suma de ................... lei (RON) pentru 
finanţarea acţiunilor/activităţilor prevăzute la art. 1. 
 
    CAP. III 
    Durata contractului 
 
    ART. 3. Prezentul contract intra în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil pana la data 
de ................. . 
 
    CAP. IV 
    Drepturile şi obligaţiile părţilor 
 
    ART. 4. Structura sportiva are următoarele drepturi şi obligaţii: 
    a) sa utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente 
acţiunilor/activităţilor prevăzute în anexa nr. 1, potrivit destinaţiei stabilite prin contract în anexa nr. 2 şi 
în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 
    b) sa realizeze acţiunile/activităţile prevăzute la art. 1, obiectivele şi indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 3; 
    c) sa promoveze denumirea autorităţii finanţatoare în cadrul acţiunilor/activităţilor finanţate prin 
modalităţile convenite între părţi; 
    d) sa permită persoanelor delegate de autoritatea finanţatoare sa efectueze controlul privind modul de 
utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2; 
    e) sa contribuie cu minimum _______% din valoarea totală de finanţare a programului; 
    f) sa întocmească şi sa transmită autorităţii finanţatoare, în termen de 15 zile calendaristice de la data 
încheierii acţiunilor/activităţilor, următoarele documente: 
    ● raport privind realizarea obiectivului/obiectivelor, după caz, şi a indicatorilor prevăzuţi în contract; 
    ● raport financiar însoţit de documentele justificative de cheltuieli; 



    g) sa restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în 
termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plata din partea organului de control, sumele primite, 
precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 
    h) sa respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi statutul şi 
regulamentele federaţiei sportive naţionale la care este afiliată; 
    i) sa promoveze spiritul de fair-play, sa întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei şi dopajului în cadrul acţiunilor finanţate potrivit prezentului contract. 
    ART. 5. Autoritatea finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii: 
    a) sa supravegheze şi sa controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum şi modul de 
respectare a dispoziţiilor legale; 
    b) sa plătească suma prevăzută la art. 2, astfel: 
    ● în avans, ......................, din valoarea contractului/acţiunii/activităţii, după caz; 
    ● în termen de ........ zile calendaristice de la prezentarea documentelor prevăzute la art. 4 lit. f); 
    c) în cazul în care structura sportiva nu respecta prevederile prezentului contract, autoritatea 
finanţatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virarii sau diminuarea 
sumei repartizate, după caz. 
 
    CAP. V 
    Răspunderea contractuală 
 
    ART. 6.(1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, partea în culpa răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale dispoziţiilor legale în vigoare. 
    (2) Pentru nedepunerea în termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevăzute la art. 4 
lit. f), instituţiile finanţatoare au dreptul sa perceapă majorări de întârziere de ..........% pentru fiecare zi de 
întârziere, calculate la valoarea avansului acordat sau la suma datorată, după caz. 
    ART. 7. Forta majoră exonereaza de răspundere partea care o invoca, în condiţiile legii. 
 
    CAP. VI 
    Litigii 
 
    ART. 8. Divergenţele care pot aparea între părţi pe parcursul derulării prezentului contract vor face 
obiectul unei concilieri pe cale amiabila. În situaţia în care aceasta nu s-a realizat, partea nemultumita se 
poate adresa instanţei de judecata competente, în condiţiile legii. 
 
    CAP. VII 
    Dispoziţii finale 
 
    ART. 9. Regimul de gestionare a sumelor repartizate de autoritatea finanţatoare şi controlul financiar se 
realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate de 
structura sportiva în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanţele publice. 
    ART. 10. Prevederile prezentului contract au putere deplina pentru părţi şi se constituie în norme cu 
caracter tehnic, financiar şi administrativ. 
    ART. 11. Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părţilor numai pentru acţiuni 
viitoare şi se consemnează într-un act adiţional. 
    ART. 12. Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul contract. 
    ART. 13. Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care doua exemplare pentru autoritatea 
finanţatoare şi un exemplar pentru structura sportiva. 
 
          Autoritatea finanţatoare                     Structura sportiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    ANEXA 1 la contract 
     
 
 
 
 

Structura sportivă ___________________ 
 
 
 
 
Acţiunile/activităţile din cadrul proiectului, programului  
 
Nr. Crt. Denumirea 

acţiunii/activităţii 
Locul de 
desfăşurare 

Perioada 
acţiunii 

Nr. De 
participanţi 

Costul 
acţiunii – 
lei-  

Alte 
menţiuni 

 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
    Reprezentanţi legali: 
    _______________________ 
           (numele, prenumele, funcţia, 
     semnatura şi ştampila structurii sportive) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 1 

    la contract 

 

    Structura sportivă ................... 
 

                       Acţiunile/activităţile din cadrul 
                     proiectului ........................, 

                      programul ......................... 

*T* 

┌────┬─────────────┬─────────────┬──────────┬────────────┬───────────┬────────┐ 
│Nr. │  Denumirea  │  Locul de   │ Perioada │   Nr. de   │   Costul  │  Alte  │ 
│crt.│  acţiunii/  │ desfăşurare │ acţiunii │participanţi│  acţiunii │menţiuni│ 
│    │ activităţii │             │          │            │-lei (RON)-│        │ 
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────┤ 
│    │             │             │          │            │           │        │ 
│    │             │             │          │            │           │        │ 
│    │             │             │          │            │           │        │ 
│    │             │             │          │            │           │        │ 
│    │             │             │          │            │           │        │ 
│    │             │             │          │            │           │        │ 
│    │             │             │          │            │           │        │ 
│    │             │             │          │            │           │        │ 
└────┴─────────────┴─────────────┴──────────┴────────────┴───────────┴────────┘ 
 

    Reprezentanţi legali: 
    .......................................... 

           (numele, prenumele, funcţia, 
     semnătura şi ştampila structurii sportive) 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ANEXA 2 

    la contract 

    Structura sportivă ................... 
 

                    Bugetul acţiunii/activităţii din cadrul 
                    proiectului .........................., 

                    programul ............................. 

*T* 

                                                                 - lei (RON) - 

┌────┬───────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────┐ 
│Nr. │  Acţiunea/activitatea/categoriile         │ Valoarea│     din care      │ 
│crt.│          de cheltuieli                    │  totală ├────────┬──────────┤ 
│    │                                           │         │        │   din    │ 
│    │                                           │         │        │veniturile│ 
│    │                                           │         │        │ proprii  │ 
│    │                                           │         │  din   │ale struc-│ 
│    │                                           │         │ fonduri│  turii   │ 
│    │                                           │         │ publice│ sportive │ 
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤ 
│  1.│Acţiunea/activitatea ..................... │         │        │          │ 
│    │Total ............., din care:             │         │        │          │ 
│    │a)........................................ │         │        │          │ 
│    │b)........................................ │         │        │          │ 
│    │.......................................... │         │        │          │ 
│    │.......................................... │         │        │          │ 
│    │.......................................... │         │        │          │ 
│    │[a), b), ....... = categorii de cheltuieli;│         │        │          │ 
│    │de exemplu: cazare: 10 persoane x 50 lei   │         │        │          │ 
│    │(RON) x 5 zile                             │         │        │          │ 
│    │alocaţie de masă: 10 persoane x 30 lei(RON)│         │        │          │ 
│    │ x 6 zile]                                 │         │        │          │ 
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤ 
│  2.│Acţiunea/activitatea ..................... │         │        │          │ 
│    │Total ............., din care:             │         │        │          │ 
│    │a)........................................ │         │        │          │ 
│    │b)........................................ │         │        │          │ 
│    │.......................................... │         │        │          │ 



│    │.......................................... │         │        │          │ 
│    │.......................................... │         │        │          │ 
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤ 
│    │                    TOTAL:                 │         │        │          │ 
└────┴───────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴──────────┘ 
*ST* 

 

 

    Reprezentanţi legali: 
    ............................................ 

          (numele, prenumele, funcţia, 
     semnătura şi ştampila structurii sportive) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 3 

    la contract 

 

    Structura sportivă ................... 
 

                 Scopul, obiectivele şi indicatorii de evaluare 
                ai proiectului ..............................., 

                din cadrul programului ........................ 

 

    A. Scopul: 

    ............................................................................ 

    B. Obiective: - obiectivul general: ........................................ 

    ............................................................................ 

                  - obiective specifice: ....................................... 

    ............................................................................ 

    ............................................................................ 

    C. Indicatori 

    C1. Indicatori de eficienţă (denumire, unitate de măsură): 
    a) ......................................................................... 

    b) ......................................................................... 

    ............................................................................ 

    ............................................................................ 

    ............................................................................ 

    C2. Indicatori fizici (denumire, unitate de măsură): 
    a) ......................................................................... 

    b) ......................................................................... 

    ............................................................................ 

    ............................................................................ 

    ............................................................................ 

    C3. Indicatori de rezultat (denumire, unitate de măsură): 
    a) ......................................................................... 

    b) ......................................................................... 

    ............................................................................ 

    ............................................................................ 

    ............................................................................ 

 

    Reprezentanţi legali: 



    ......................................... 

          (numele, prenumele, funcţia, 
    semnătura şi ştampila structurii sportive) 
 

                               ------------ 

 

 
 
 
 
 
 





















Consiliul Local al Municipiului SfSntu Gheorghe

r{0TARAREA NR 72!2018

pentru modificarea gi completarea H,C.L, nr.23212t08 privind instituirea
Programului de sprijinire a sportului in Municipiul Sfintu Gheorghe "Str'ANtU
GIIEORGHE SPRIJINA SPORTIIL", cu modilicirile qi completf,rile ulterioare

Consiliul Local aI Municipiului Sfflntu Gheorghe, in gedin(i ordlnarS;
Av6nd in vedere Raportul de specialitate rtr. 796312018 al Secfiei Bazd de

Agrement $ugaq BEi;
AvAnd in vedere avizele favorabile ale Comisiei penku administrarea domeniului

public qi privat, patrimoniu, economic, buget, finanfe, agricultur6 qi dezvoltare regionala,
Comisiei pentru administrafie local5, juridic[, ordine publicS, drepturile omului, legisla{ia
muncii qi disciplintr qi Comisiei pentru tineret qi sport ale Consiliului local aI municipiului
Sffintu Gheorghe;

inbazaprevederile art.69 din Legea nr.69l2ffil0 a educafiei fizice qi sportului, cu
modificlrile qi completlrile ulterioare;

Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu
modificdrile qi complettirile ulterioare;

inbaza prevederilor art.27 din Legea w. 35012005 privind regirnul finanfErilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitili nonprofit de interes general;

in conformitate cu pievederile ar:t.36 alin. (2) lit. d qi alin. (6) lit. a pct. 6 din L.g.u
nr. 21512001 privind administalia publicd locall, republicatS, cu modific5rile qi
completdrile ulterioare ;

In temeiul art. 45 alin. (1) $i art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 21512001 privind
administralia publicl local[, republicatii, cu modific6rile gi completirile ulterioare;

HoTARA$rE

ART. 1. - Se aprobl modificarea qi completarea Regulamentului pentru atribuirea
contractelor de finanfare nerambursabil6 din fondurile publice in cadrul programului
"Smntu Gheorghe Sprijini Sporful", aprobat prin H.C.L. ru. 232/2008 cu modificlrile qi
complet[rile ulterioare, dupl cum urmeaz6:

I. Articolul 9, alineatul 2,|\tera g) va avea urmdtorul cuprins:
"g) ln cazul proiectelor tinantate de consiliul local in cursul anului precedent,

dovada anunlului sau al modului cum a fost adus la cunoqtin{a locuitorilor cE activitefle
precedente, au fost finan{ate de consiliul local.

II. Articolul 11 litera a) va avea urmitorul cuprins:
" a) documentafia este completS. Se admite completarea documentelor lipsE la

solicitarea Comisiei de evaluare qi seleclionare in cazul celor prevdzute la art.g,literele c,
d qi g. Clarific5rile qi complet5rile solicitate se vor inainta ln termen de cel rnult 5 zile de la
data inregistr{rii solicit6rii."

III. Articolul 11. ^1, alineatul 3 va avea urmltorul cuprins:
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Criteriu
1. Relevanta
1.2 Cil de justificate, necesare $i practice sunt activit[tile propuse ?
2. Coerenti
2.1Cil de coerent, clar ti realist este continuflrl proiectului?
3. Busot si elicacitatea costurilor
3.1 In ce m[sur6 bugetul este clar, realist qi detaliat qi justificat pentru
imolementarea proiec.ullui ?

4. RezultatuUimpactul scoiitat
4.1 Ce rezultate concrete se vor realiza ? Cu ce impact? Rezultatele
sunt cuiurtificabile ? Sunt precizate indicatorii de performant[?

5. Exnorienta managerialf, a anlicantului in domeniul respectiv
5.1 Curtostintele de soecialitate ale aolicantului?

Se pot acorda urmltoarele punctaje:
Foarte bine (FB) = l0 puncte;
Bine (B) = 7,5 puncte;
Satisfbcitor (S) : 5 puncte;
Nesatisfhcitor (NS) = 0 puncte.
IV. Art. 11. ^1, alineatul 4vaaveaurmltorul cuprins:
"(4) Proiectele care nu intrunesc 30 de puncte, nu vor primi finanfare.'o
V. Art. 11. ^1, alineatul 5 va avea urmfltorul cuprins:
"(5) Pentru proiectele care intrunesc 30 de puncte, finanfarea se acord6 pentru

acoperirea parliald a cheltuielilor in cuantumul votat cu majoritatea membrilor Comisiei de
evaluare qi seleclionare,inbazaunui contract incheiat intre pfufi."

VI. Dosarul de decontare specificat la articolul 15 se va completa cu declaralia pe
proprie r6spundere, anexi la prezenta hotiirdre din care face parte integranti.

ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotilrfiri se incredinleazA dl. Toth-
Birtan Csaba, viceprimarul municipiului Sfhntu Gheorghe, Comisia de evaluare qi seleclie
a proiecteloro respectiv Directia Economicfl din cadru] Prim5riei Municipiului Sffintu
Gheorghe.

Smntu Gheorghe, la 28 februarie 2018.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Zsigmqnd J6zsef-
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