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NR. 246/16.01.2018 

 

Către:  Primaria Sectorului 1 

   Primarului Sectorului 1, Domnului Daniel TUDORACHE 

             Directia Management Economic 

Secretarului Primariei Sectorului 1, Doamnei Daniela Nicoleta CEFALAN 

Consiliului Local al Sectorului 1 

 

Subscrisa Asociatia Handbal Club Dinamo Bucuresti, avand in vedere 

Cererea de Finantare nr. 0005/10.08.2017 a structurii noastre sportive efectuata 

in baza Legii 69/2000 pentru finantarea programului sportiv ,,Promovarea 

practicarii handbalului ca o forma de educatie prin sport si imbunatatirea starii 

generale de sanatate a locuitorilor Sectorului 1’’, a adreselor in completare 

nr. 10497/15.03.2018, nr. 15810/19.04.2018, nr. 15811/19.04.2018, nr. 

122/03.05.2018, 18293/08.05.2018, 45234/26.10.2018, nr. 5004/27.11.2018, a 

adresei nr. 235/27.12.2018 inregistrata la Centrul Cultural al Sectorului 1 cu nr. 

3334/27.12.2018, 

 In acord cu prevederile Legii 2015/2001 art. 18^1, alin. 2, lit. q prin care s-a 

adoptat  HCL al Sectorului 1 nr. 340/31.10.2017 si s-a solicitat Consiliului 

General al Municipiului Bucuresti aprobarea ,,imputernicirii exprese in vederea 

incheierii unui Protocol de Colaborare intre Primaria Sectorului 1 si HC 

Dinamo Bucuresti in vederea finantarii de catre Consiliul Local al Sectorului 

1 a unor cheltuieli prilejuite de implementarea proiectului..’’ structurii noastre 

sportive, 

Avand in vedere  Hotararea CGMB din data de 19.12.2017 prin care ,, se 

imputerniceste expres Consiliul Local al Sectorului 1 sa hotarasca in conditiile 
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legii, cu privire la cooperarea cu Asociatia Handbal Club Dinamo Bucuresti in 

vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau 

proiecte de interes public local’’; 

Tinand cont de prevederile legislative privind finantarea multianuala a 

progravelor sportive si HCL nr. 419/19.12.2018 a Consiliului Local al 

Sectorului 1 adoptata in sedinta extraordinara din data de 19.12.2018, la pct. 

1 de pe Ordinea de Zi prin care se aproba alocarea sumei de 1.900.000 lei 

Centrului Cultural al Sectorului 1 pentru materializarea proiectului sportiv 

,,Promovarea practicarii handbalului ca o forma de educatie prin sport si 

imbunatatirea starii generale de sanatate a locuitorilor Sectorului 1’’ aprobat 

cu 20 de voturi ,,Pentru’’, act normativ care inchide circuitul unui demers 

administrativ de aprobare a Cererii noastre de Finantare, 

In conformitate cu prevederile ROAF ul Centrului Cultural al Sectorului 1 

aprobat prin HCL 193/2017,  Art. 5 alin. (1) lit c. care stabileste competente de 

,,acordare de sprijin financiar, potrivit legii, in conditiile de eligibilitate a 

proiectelor si programelor (sportive) de interes public local propuse de catre 

parteneri sociali si organizatii non guvernamentale in domeniile ... ,,sport’’...si 

altele...’’,  

In acord cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare, prin care sunt stabilite conditiile de 

finantare intr-o cota de 1/12 din bugetul anului precedent pentru Centrul Cultural 

al Sectorului 1 ca institutie subordonata ordonatorului principal de credite 

Primaria Sectorului 1, coroborat cu prevederile HG 264/2003 art. 15 pct. 12, 

 In acord cu prevederile art. 3 alin. (1) (2) si (3), art. 18^1 alin. (2) lit. b, din Legea 

EFS 69/2000 si in conformitate cu prevederile art. 67^1 alin (3) din Legea 

69/2000 care stabileste ca ,,Condiţiile, criteriile şi procedura, precum şi 

cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de 

participanţi la activităţile sportive, se stabilesc, după caz, prin hotărâre a 

Guvernului, respectiv prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale 

administraţiei publice locale’’, 
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Luand in considerare prevederile HG 1447/2007 cu completarile si 

modificarile ulterioare, cu privire la normele financiare pentru activitate 

sportiva, 

Luand act de inexistenta unor norme financiare pentru activitate sportiva 

sau a unui set de reguli adoptat prin hotarare a Consiliului Local al 

Sectorului 1, CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE, caz in care luam 

de reper LEGISLATIA PRIMARA si de refuzul Centrului Cultural al 

Sectorului 1 de a incheia Contractul de Finantare cu structura noastra 

sportiva exprimat prin adresa nr. 3323/21.12.2018 

va solicitam 

1. Sa efectuati demersurile necesare materializarii HCL 419/19.12.2018, prin 

care s-a aprobat alocarea sumei de 1.900.000 lei materializarii programului 

sportiv ,,Promovarea practicarii handbalului ca o forma de educatie prin sport 

si imbunatatirea starii generale de sanatate a locuitorilor Sectorului 1’’ al 

Asoc. Handbal Club Dinamo Bucuresti ; 

sau 

2.Sa efectuati alte demersuri in conformitate cu legislatia in vigoare pentru 

materializarea acestui proiect. 

HC Dinamo Bucuresti evolueaza cu echipa de handbal feminin senioare in doua 

competitii la nivel national organizate de FRH (CN Divizia A Seria B si Cupa 

Romaniei) si are aproximativ 150 de copii si juniori care evolueaza in  

Campionatul Municipiului Bucuresti.  

Clubul nostru are angajamente contractuale pentru desfasurarea activitatii, 

cheltuieli zilnice pentru desfasurarea activitatii, mai mult de 50% din bugetul 

nostru reprezentand taxe, impozite si contributii la bugetul de stat si bugetul local. 

Fara finantare din fonduri publice, pe fondul unei legi a sponsorizarii nelucrative, 

sportul romanesc nu are nici o sansa de dezvoltare. 

Obiectivul nostru este cel de promovare a practicarii handbalului feminin ca 

forma de educatie prin sport iar in plan sportiv cel de a promova cu echipa de 

senioare in Liga Nationala de Handbal Feminin. 

Structura noastra sportiva are un segment de fan suport important pentru 

comunitatea Sectorului 1 si a Municipiului Bucuresti, toti sportivii nostri 

evoluand din octombrie 2017 cu sigla Primariei Sectorului 1 pe echipamentul de 

joc. 
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Mentionam urmatoarele: 

- cererea noastra de finantare este adaptata in conformitate cu prevederile 

Legii 90/2018 (martie 2018) care consolideaza Legea 69/2000 a 

educatiei fizice si a sportului, cu prevederile HG 1447/2007 privind 

normele financiare pentru activitate sportiva, modificata si completata 

in august 2018, si prevederile OM 664/2018 (19 septembrie 2018) 

privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor 

sportive avand Anexele conforme cu acest OM;  

 

- suntem in plin sezon competitional 2018-2019 si evoluam cu toate 

echipele de senioare si copii&juniori in competiile care se incheie pe 

data de 30.06.2019. In acest sens va transmitem in ANEXA, 

ACTUALIZARE Cerere de Finantare  cu urmatoarele documente: 

 
A. Documentatie solicitare finantare: 

- Cerere Finantare, conform OM 664/2018; 

- Anexa 1 Raport de Activitate conform OM 664/2018; 

- Anexa 2 Declaratie conform OM 664/2018; 

- Anexa 3 Declaratie de Impartialitate conform OM 664/2018; 

- Anexa 4 Buget sezon 2018-2019; 

- Calendar sezon 2018-2019; 

- CV Caliman Constantin, CV Nicoleta Alexandrescu; 

- Adeverinta FRH ca suntem structura sportiva afiliata; 

- Dovada aport 10% din venituri proprii (Contract Sponsorizare ROMGAZ si BTR 

EXCHANGE SRL) 
 

B. Acte HC Dinamo Bucuresti conform cu originalul: 

- Certificat de Identitate Sportiva; 

- Aviz de Constituire; 

- Autorizatie de Functionare; 

- Hotarare Judecatoreasca; 

- Certificat Inscriere Persoana Juridica in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor; 

- Statut; 

- Act Constitutiv; 

- Dovada sediu social; 

- Certificat Atestare Fiscală de la Administratia Finantelor Publice a Sectorului 1 in 

original; 

- Certificat Fiscal de la Directia Generala de Taxe si Impozite Locale a Sectorului 1 in 

original; 

- Copie dupa Bilantul Contabil la data de 31.12.2017; 

 

Sportul reprezinta o componenta importanta a educatiei generale pentru un 

membru al unei comunitati, ne invata ce inseamna spiritul de fair play, sa fim 

tenace si cum sa ne educam copiii intr-un mediu sanatos.  
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Desi au trecut 18 luni de la depunerea cererii de finantare, de la aprobarea initiala 

si apoi avizul CGMB, suntem increzatori ca finantarea sportului reprezinta o 

componenta si o preocupare importanta pe agenda dvs. si in sfarsit acest demers 

administrativ de finantare a structurii noastre sportive va fi materializat. 

 

 

Cu deosebita consideratie, 

 

Presedinte 

Constantin CALIMAN 
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